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স্বদেশী সাবান গুণের আধিক্য, মৌরতের 
গৌরবে এবং আকারের মনোহীরিত্বে 

' ভারতের শীর্ষস্থানীয় । 

ভিএৈন্সজন্ত্ন্কু শুস্পন্হাল্র ৩ হইত 
. হম্বক্গল ০লাত্পল্ল ল্যান্ন সাস্ওী 

বাল নাই 

ম্যানেজার 
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গ্রাম্যব্যাঙ্ক ব৷ কো-অপারেটিভ 
ক্রেডিট সোসাইটা ।* 

 আনদসল স্পাসপিিমলাশগি 

( যৌথ খণদান সমিতি | ) 
অল্প স্থদে খণলাত, ভারতবর্ষের কষির পক্ষে 

একাস্ত প্রয়োজনীয় । কৃষকেরা! শতকরা ২৫২ টাক! 

হইতে ৫০২ টাক!হার নুর্দে টাক! কঙ্জ করিয়া 
থাকে । সে ক্ষেত্রে মূলধনের উপর অন্ততঃপক্ষে 
শতকর] ২৫২ টাকার অধিক ( সময়-বিশেষে ৫০৭ 
টাকার অধিক) লাভ না হইলে, তাহাদের 

কোনই উন্নতির আশ। থাকে না। অতএব সুবুদ্ধি 

সাবধান রুষকের। যদি শতকরা ১২॥* টাকার 
*অনধিক সুদে মূলধন যোগড় করিতে না পারে, 
স্তবে আমাদের স্ুবৃহৎ ক্ষিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা 

অনেক পরিমাণে নিক্ষল বলিক্। প্রতিপন্ন হইবে। 

অধুনা ভাবুতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি 

কৃষিবিভাগ স্থাপনোদ্দেস্তে বিশেষ চেষ্ট1 কর! হই- 

তেছে। সেই কৃষিবিভাগ-গুলির. সহিত অন্যান্য 

৭. সুরাটে শিল্প-সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইবার সন্ত 
মিঃ ডব্লউ আর, গোলে আই, লি, এস, লিখিত প্রবন্ধের 
বঙ্গান্বাদ। 

সম পপ সত 
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রষি-প্রধান দেশের ক্রষিবিভাগ. সমূহের অবস্তাই 
তুলনা করা যাইতে পারে না। এদেশের কৃষি-.- 
বিভাগের পরিপুষ্টিলাধনের ব্যবস্থা” সর্বাবয়বসম্পন্ন - 
করিতে হইলে, এখন দশ পাঁচ বৎসর সময়ের 

আবন্তক ; তবে কুষি-বিভাগের উদ্যমে কৃষক 

সাধারণের যাহাতে বিশেষ উপকার হয়, তঞ্জন্য অল্প 
সুদে ভাহাদিগকে টাকা কজ্ঞ দেওয়ার পক্ষে চেষ্টা! 
করার -এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। অল্প সুদে 

কলুষকদিগকে খণ দেওয়র ব্যবস্থাই কৃষিবিতাগের 
উন্নতির ভিত্তি ; আর সেই জন্যই আলোচ্য বিষয়ের 

এতাদুশ প্রয়োজনীতা। 0. | 

এতৎসন্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী বিবয়ের প্রতি 

আমদের লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন। আমাদিগকে 

এরূপ কোনও উপায় উত্তাবন করিতে হইবে,-- 

যাহাতে অল্প সুদ্দে টাক। সরবরাহ কর যায়, 
অথচ তঙ্জন্ত ( সেই জ্লহারের সুদের প্রলোভনে) 

ধণ গ্রহণে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। ফলতঃ আমা- 
দিগকে একপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে 
প্রজজাগণ মূলধনের জন্য টাক্ল। লইয়া খণভারে | 

অধিকতর ভারাক্রান্ত না হন। বল। বাছুল্য, এই, 

সমস্তাই কঠোর সমস্ত; এই সমগ্তার সমাধানই 
বিশেষ আয়াস-সাধ্য। যখন কষধকদিগের খপ- 

বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখনও অল্প নদে 

পল পচরপস্ড গজঞ। . ” 
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খণ-দানের সমস্য! সমাধান করিবার চেষ্ট) কর! 

হইয়াছিল। যদিও & আইনে অনেক উপকাঁর- 
সাধন হইয়াছে, তথাপি উহ। দ্বার। ৫ষ প্রকৃত 
সমন্ার সমাধান হু্রছে, তাহ। কোন মেই বলা 

যায় না। গ্রাস্য থণদ[ ত।দিগের সম্পূর্ণ দপ উস্ছেদ্- 

সাধন যে এ আইনের অন্তনিহিত উন্দেহা ইহ। 

অবশ্ত কেহই মনে করিবেন না। কফেনন। সত্রধর, 

ক্ষৌোরকার এবং রজক্গণের স্যার গাম্য-মহাজন- 
গণও গ্রাম্য-জনসমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় ; 

এবং তাহাদিগের সাহাধ্য ব্যতীত কুষ্নগণের 

কষিকার্ধ্য নির্ধাহই অসম্ভব । তবে আমাদিগকে 
এখন এইমাত্র দেখিতে হইবে, ভারতবর্ষের পল্লী- 

গ্রামসমূহে কষকদিগকে কিসে অল্প সুদে খণ দেওয়। 

যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে খণদ্দাতািগের 

ব্যবসায় এক চেটিয়। $ সুতরাং তাহার] যদি আপনা- 
দের সুবিধার সম্পূর্ণরূপ ব্যবহার করেন, তজ্জন 

তাহাদিগকে দোষ দেওয়। উচিত নহে । বিশেষতঃ 

খণদ।ত1 উত্তমর্ণগণ সময়ে সময়ে লাতও করেন, 

সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন? কিন্তু আমর! বাহ 
করিতে চাই, তাহার উদ্দেশ্ঠ, ক্ষতির সগ্চ।বনাকে 

দূর করা, অপিচ স্ুবুদ্ধি সাবধান ক্কষকগণকে 

অপরিমিত হারের সুদের দায় হইতে রক্ষা করা! 
অমিতব্যয়ী অপরিণামদ্রশা কূষকদিগের নিকট 
অনেক সময় টাঁক। মারা যায় বলির, মহাজনগণ 

অন্য সকলের ঘাড়ে অধিক স্থুর্দ চাঁপ|ইয়া, সেই 

ক্ষতি পুরণ করিয়া লন। সেরূপ আর ন। হইতে 
পারে১ইহাই আমাদের উদ্দেশ্ত । নচেৎ রারত গণ 

যে বিন। স্ুর্দে টাকা পাইবে এ৭ং মহাজনগণের 

যে অস্তিংই থাকিণে ন।,- এমন কোনও কনল্পন। 

আধবে.আমার্দের মনে স্থান পান্ব নাই । উত্তমর্ণ- 

দিগের' মূলধন: শ্যায়ামোদিত প্রকঙপথে ' পরি 
টালিত'হয় এবং প্রতি বৎসর তাহার। ষে অসীম 

রুষক। [ ১০ খণ্ড । 

ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহণ অপনীত হয়,-.ইহাই আমা- 
দের উদ্দেশ । এমন অনেক লোক আছেন, - 

হার! অনিশ্চিত সন্দেহজনক জামিন লইয়। টাক? 
ধ।র দিয়! প্রকারান্তরে জুয়া খেল। খেলিতে চাহেন। 

আমরা কিন্তু সেরূপ অনিশ্চিত জামিনের উপর 

খণদানে দ্যুত ক্রীড়ার জয়লাভের প্রশ্রয় দেওয়াকে _- 
কোন ক্রমেই হ্যারসঙ্গত পন্থ। বলিয়। মনে করি না। 

আমর বুঝি._উপযুক্ত জামিনে শ্টায়সঙ্গতভাবে 

খণদ্ানই কৃষির পক্ষে শ্রেয় । 

আমর বিশ্বাস করি, কেো-অপারেটিত ক্রেডিট 

সোসাইটি স্থাপন দ্বারা এই সমস্তার সমাপান 

হইতে পারে । 

ধহার। এই দেশকে এবং ইহার অধিবাসী- 

গণকে তাল বাসেন, তাহাদের নিকট আমাদের 

উদ্দেশ্ট নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা আদরনীয় হইবে। 

সকলের সাহাধ্যই সাদবে গৃহীত হইবে । আমরু। 

অর্থ চাই না: আমর? কেবল চাই--লোক। 
গ্রামবাসীর চায় এজপ হারে স্থুদ দিতে, যাহাতে 

মহাঙ্জনগণ মুলধন-নিয়োগে আকৃষ্ট হন; কিন্ত 
আমর। চাই লোক-হার। আমাদের এই 

কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিয়ম-এ্রণালী জন- 

সাধারণকে বুঝাইয়। দিতে পারেন এবং জনসাধারণ 
যাহাতে সেই মত কাজ করে তদ্রপ উপদেশ 

দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন । 
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তিন বৎসর পূর্বে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়া- 
ছিল। সেই আইনে কো-অপারেটিত ক্রেডিট 

ঞোাইটি স্থাপন সম্ভবপর হইয়া আসে। বার 
বংসর ধরিয়। একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যে উদ্দেশে ধীর- 

ভাবে কার্য করিয়। আপিতেছিল, এক্ষণে তাহারই 

ফল প্রত্যক্ষীভূত। এ মন্প্রদায় ঘে কেবলমাত্র 
সরকারী লোক দ্বারা গঠিত তাহ] নহে? ইহাতে 
দ্রেশের মঙ্গলাকাজ্ষী আনেক তারভবধাঁর এবং 

ইউরোপীয় ভদ্রলোক আছেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে 

যেসকল কেন্দ্রিক (সেপ্ট।ল ৫0117] ) নাগরিক 

(10111) ) ও গামা € 10111] ) সমিতি প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে, তাহাতে ২৫ লক্ষ টাকার উপর তহবিল 

মগ্তঁত আছে। গত বৎসর এ সমিতি সমূহে অন্থান 

৩৭ লক্ষ টাকার কাজ চলিয়াছিল। কিন্তু সে 

কথ। থাক ! আজ আমি কেবলমাত্র গ্রাম্যসমিতি- 

সমূহে কত কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। 
গ্াম্যসমি ভিসূহ নিয়োজিত সমস্ত টাকাই কৃষক- 

গণকে কিম্বা কষি উৎপন্ন দ্রবো সম্পুর্ণ নিবখাল 

শিল্পীগণকে তাহাদিগের কার্য চাঁলাইবার জন্য 

দেওয়া হইয়াছে । গত তিন বৎসরের কার্যের 

ফলে, এক্ষণে ভারতবর্ষে ৭১৫টি গ্রাম্যলমিতি স্থাপিত 

হইয়াছে এবং সেই সমিতি সমুহের মূলধন দাড়াই- 
য়াছে- প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। এঁটাকার অর্দেক 

সমিতির সভ্যগণের চাদার দ্বাণা, সিকি টাক1 গভণ- 

*মেণ্টের নিকট কর্জ লইয়। এবং বাকী সিকি টাক! 

কাহিরের লোকের নিকট হইতে কঞ্জ লইয়! সং-' 

গৃহীত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় বার পক্ষ টাকা 
ধার দেওয়| হইয়াছিল, এবং ত্বাবধনের সমগ্র 

থরচ বাদে, সাত হাজার টাক মাত্র ব্যয় পড়িয়া- 

ছিল। সমস্ত বৎসরের মধ্যে কোনও দেনাই 

আদায় হইবে ন1 বলিয়া, হিসাবের খাতায় অনাদামী 

খাতে বাদ দেওয়া হয় নাই। ফলে ক্ষতি বেছুঈ 

গ্রাম্যব্যাঙ্গ রা কো অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটা |, - ৩ 
০, ০ আপি ০৬ পপ 5 ৪ তত শত - পপি জপ ৮ শী তশশিশাপপীশনি 

হয় নাই; পরুস্ত বৎসরের শেষে কেবলমাত্র অর্ধ 
লক্ষ ট[ক। হাতে সঞ্চিও রাখ! হইয়াছিল। 

ধণ-সমিতির কাঁধ্যপ্রাণালীর কৃতকার্ধ্যত প্রথমে 

স্তর ফ্েডারিক নিকলসনেরঞচিত কর্ষণ 'করে। 

তদনুসারে ৯৮৯৩ খুষ্টান্ষে তিনি মান্দাজে কশি বাক্ষ 

স্থাপন বিষয়ে বিশেষ অন্ুসন্ধন করেন। পরি- 
শেষে ভরাহারই পরিএমের ফলে শারতবষে এতৎ- 

সন্থদ্ধে এই উন্নতি মাদিত হইয়াছে । 

অ!মি এ সকল প্রণলীর প্রতোক বিবর্ণ 

বিরত করিবার ইচ্ছ। করি ন।। বন্দর্শিতঠার ফলে 

অধুনা যে প্রণালী তারতপর্ণের গ্ঠায়্ ক্কষিজীবী 

গ্রাম্য-জনসমাজের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে, 

কেবলমাত্র সেই প্রথ।লীটির অর্থাৎ রাইফিসেন 

সমিতির বিধয়টি আলোচন। করিতেছি । এই 

সমিতিই যে ভারতবর্ষের গল্লিগ্রামলমূহের পক্ষে 
উপযুক্ত, ইহাই স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনের মত, 

এবং এই মতই তিনি ত।খার শ্ববৃহৎ রিপোর্টে 

পিপিবদ্ধ করিয়া পিয়াছেন। 

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোগাইটি সংক্রান্ত 
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পুর্বে স্বতন্ত্র যে কমিটি 
গঠিত হইয়। এই প্রশ্ন সন্বন্ধে তর্ক ও বিচার করিয়া- 

(ছিলেন, সেই কমিটিও এই মত) এবং এই মৃত 

ঘে ভ্রান্তিশৃন্ট, বৃহুদর্শিত দ্বাএ। তাহ।ও প্রতিপন্ন 

হহয়াছে। 

কার্পাম চাষ । 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষে তর্ণ 

বঙ্গীয় কখি-বিভাগের কর্মচারী 

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌররী প্রণীত। 

তুল। চাঁধ সম্বন্ধে এই পুস্তকথানি সর্বাঙনুন্দর' 
হইয়াছে । দাঁম 6” বর আন।। ক্কধক অফিসে 
পাওয়া যায়। | 
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যে.» সকল কুক ক আপন আপন খপ গ্রহণ শক্তির 
সার্থকতা গ্রতিপর় করিবার জন্য দলবদ্ধ হয়, এবং 
যেসকল উপকার এককের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব, 

কি সমষ্টির পক্ষেপোওয়া সন়্ব__সেই সকল উপ- 

কার পাইবানন জন্ত যে সকল কৃষক দলবদ্ধ হয়, 

সাধারণতন্ত্রতভাবে শাসিত সেই সকল কৃষকের ক্ষুপ্ত 

ক্ষুদ্র দলসমূহকে রাইফিসেন সমিতি বলে। 
প্রত্যেক লোকের কোনও নন! কোন জামিন 

আছেই? অভ্ততঃ প্রত্যেক লোকের; পরিচিত ব্যজি- 
গণের মধ সতম্বতাব খ্যাতি প্রভৃতির ন্যায় এমন 

কোনও গুণালক্কৃত হইবার ক্ষমতা আছে-_যদ্দারা 
ঠাহাকে বিশ্গাসু কর! ধাইতে পারে। তাহার 
অর্থ ন৷ থাকিতে পারে, সম্পত্তি না থাকিতে পারে; 

কিন্ত লোকের সহিত ব্যবহারে সতত। গ্রদর্শন 

করিবার জন্য চরিজ সংস্কারের ক্ষমতা তাহার 
নিশ্চই আছে। ধীহার। ভারতবর্ষের পনীগ্রামের 

বিষয় জানেন, তাহার। নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, 

পল্লীগ্রামে সততাগুণালন্কত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প 

নহে। অধিকাংশ কষক তাহাদের নিজ গ্রামে 

তাহাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সদ্যবহার করির] 

থাকে, এবং সেই সংন্বতাবই কো-অপারেটিভ 
ক্রেভিটের? ভিত্তি। 

.. এই সকল সমিতিতে মূলধনের অংশ বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা ন। থাকায়, লভ্যাংশ বিভাগেরও আশঙ্কা 

নাই। সকলের স্থার্থই সমান? সুতরাং ধণদাত। 
খণগৃহীতার মধ্যে এখানে কোনই শক্রতা নাই। 
সকলেরই ইহাতে কাজ করা স্বার্থ; সুতরাং 
কাহাকেও তজ্জঞন্ক বেতন দেওয়। হয় না। 

এই সমিতি হইত গ্রাপ্ত গ্ণলব্ধ অর্থ হইতে 

(লকলেই ঘথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। সাধা- 

বখতাবে এই সমিতির : কার্ধ্যাকার্যে যেমন 
পকলেরই দায়িত্ব আছে, ইহার তন্বাবধানেও 

রধক। 1. 
পু সস এ হস্িচিনাটাহীত, ও াশ্তি 

শত হিনিিতঘিতিহতিহত 2৯৪০৯০০৩৮৭৭ 

[সতত 
মিশে ক সস রা 

তন ৪ই ৮ এ চে 

তেমনই রানার ক্ষমত। আছে। সমিতি যে 

টাকা ধার করিতে ইচ্ছা করে,_উহ৷ তাহার 
সর্বোধ্কষ্ঠু গুণ; যেহেতু এই সমিতির প্রতে]ুক 
সভ্য তাহার গ্রতিবাসীর প্রতি ম্বতঃগরত, এরূপ 

লক্ষ্য রাখেন।-_যাহাতে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 

না হয়। যদি কোন সভ্য টাকার অনন্যবহার 

করেন, তাহা৷ হইলে অপর সভ্যগণ খণদাতাকে 

জানাইয়! দেন। ইহাতে তাহারপ্দিগকেও ক্ষতিগ্রস্ত 

হইতে হয় না, এবং কর্জের টাকারও অসদ্ধযবহার 

হয় না। প্রতে)কেরষ্ত্ী উপর এইরূপ অশীম দাতিত্ 

ন্যস্ত 51 থাকিলে, সফ্লেরই স্বার্থরক্ষ| অসম্ভব 

হইত। এই: স্বার্থের, জন্তই অধিক বেতনযোগ্য 
লোৌকগণ বিন! বেতনে অধিকতর সুন্দরভাবে এই 

সমিতির কায সম্পন্ন ক্রিয়া থাকেন। 

সত্যগণের মধ্যে হতানৈক্য ঘটিলে এই সমিতি 

যে কোনও মুহূর্থে তাঙ্গিয়৷ যাইতে পারে। কিন্তু 

ইহা যাহাতে তাঙ্গিয় ন। যায়, তজ্জন্য এই সমিতির 
সভ্যগণকে এক বাধনে বাধিতে একটী রিজার্ভ ফণ্ড 

কর! হইয়াছে । যে হারে টাকা ধার করা হয়, 

তাহা অপেক্ষ। যে হারে টাক। ধার দেওথ1 হয়) সে 

হার অবশ্ত বেশী; এবং সেই লাভ হইতেই এই 

স্বতন্ত্র ভাগার (ফণড) স্থাপিত হইয়াছে । সেই 
ভাগুারে কাহারও বিশেষ কোনও অংশ ন। থাকায় 

' তাহাতে সত্যগণের সকলেরই স্বার্থ সমান। উহা! 
সমস্ত সভ্যগণেরই সম্পত্তি; সুতরাং কোনও এক. 
জন সত্য তাহাতে কখনই কোনও লভ্য অংশ্বে 

দাবী করিতে পারেন ন!। সেই স্থায়ী ভাগ্ডার 

(রিজার্ভ ফণ্ড) যে 'কেবল দায্িত্ব-বন্ধনের মূলধন, 

তাহ! নহে; উহ) সভ্যগণকফে একন্তরে একনুত্রে 

বাধিবার$৪ একটী দৃঢ়তম বন্ধন। যেহেতু, যতক্ষণ 
দর্যযস্ত কোন লোক ইহার সভ্য থাকে; ততক্ষণ 

পর্যন্ত এই স্থায়ী ভাগায়ে তাহার শ্বার্ধ আছে। 
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যে বিধির উপর াষ্্দেদ-সমিতি সথাগিয 

তাহা আমি পূর্বেই আপনারদিগকে বলিয়াছি; এই 

বার কোথা হইতে মূলধন সংগ্রহ কর! হইবে ইহাই 
বিবেচ্য বিধয়। অধিকাংশ সত্যই স্বার্থের জন্য 

যোগদান করে। তাহারা টাক] জম! দেয় না; 

কেবল টাকা ধার করিতে আইসে। বাহির হইতে 

মুলধন সংগ্রহ করিতে হইবে-_এই চেষ্টাই প্রথমতঃ 
এই নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক 

হইয়! দাড়াইয়াছিল। যতক্ষণ না বিশ্বাস উৎপন্ন 

করিতে পার। যায়, ততক্ষণ মূলধন পাওয়া কঠিন) 
এবং মূলধন ব্যতিরেকে বিশ্বাস উৎপন্ন করাও 

কঠিন। যাহা হউক, দায়গ্রহণেচ্ছুক খণদাত। 
সহজেই পাওয়া! যায়, এবং গতর্ণমেপ্টেরও সাহাষ্য 

দানে আগ্রহ আছে। এখন প্রয়োজন--স্কানীয়__ 

মূলধন এবং সুলভ মূলধনের কল্যাণে সঞ্চয়ক্ষম 

সভ্যগণের নিজের সঞ্চিত ধন আকর্ষণ করা। 

উত্তম কাধ্যতিত্তি না পাইলে, কেহই কখনও 

উন্নতি করিতে পরে না। যখন সমিতির বিশ্বস্ততা 

প্রতিপন্ন হয়, তখন সমিতি যেহারে সুদ দিতে 

ইচ্ছুক; তাহাতেই স্থানীয় মূলধন গ্রাপ্ত হইতে 
পারিবে । এ বাঙ্গাল। দেশের স্থানীয় অবস্থাহুসারে 

শতকর৷ ১২॥০ সাড়ে বার টাকা হইতে ১৮৪০ 

পৌনে উনিশ টাক] পর্যস্ত সুদের হারে টাক! 
পাওয়া যাইতে পারে-_দেখিয়াছি। আশ! হয়, 
আমাদের চেষ্টায় কৃতকার্ধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই 
হারও কমিয়! যাইবে। 

যে জামিনে মূলধন সরবরাহ করা যায়, প্রথমে 

তাহার সার্ধকত। গ্রতিপাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা 

করিভেছি। যত দিন না সভ/গণ যথেষ্ট উপকার 

প্রাপ্তির “বিষয়ে নিঃসন্দিদ্ধ হম, ততদিন সুদের হার 
কখনই কম. হইবে না, এবং স্থানীয় লোকেরাও 

| হৃলর্ধম সরবরাহে আবষ্ট হইবে না।, ফল্তঃ 

ামযব্যার বা কো অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী | ৫ 
সপ উস আপ জা নিট ইন মি নত 

শ জম্ম তা এত 

উ্তমর্ণনণ ঘাঁহাতে তাহাদের গার ভাষা গুদ 

পাইতে পারেন, তাহ1রই ব্ব্যবস্থা' করিয়। স্থানীয় 
ধণদাতৃগণের টাক! সেই প্রণালীতে নিয়োগ করাই 
এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ খণ আদান-প্রদান 

সন্বপ্ধে এইরূপ সতর্কতার যদি “ব্যবস্থা না হইত, 

তাহা হইলে একজন লোক তাহার ঘখাসর্ব্থ 

গ্রাম্যবাপীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়! প্রায়ই যে 
বিপদে পড়িত, তাহার সম্ভাবনাই খুব বেশীই ছিল। 

কিন্তু সে আশঙ্কা কিসে দুরীভূত হয়, সেই বিষয়ই 
আমি আপনাদ্দিগকে * বলিতেছি। তদ্বিষয়ে 
আমার প্রথয বক্তব্য এই যে, এই সয়িতি কেবল- 
মাত্র ইহার সভ্যগণের মঞ্তরেইে আপন কার্ধ্য 

সীমাবদ্ধ রাখে । বাহিরের লোককে খণপ্রদান 
নিধিদ্ধ। যে গ্রামের প্রত্যেক লোক আপন 

প্রতিনিধিগণকে জানে, সেই গ্রামেই এই সমিতির 

কার্ম। সীমাবদ্ধ। জামিন যতই ভাল হউক না 

কেন, বাহিরের লোককে এই সমিতিতে ভর্তি কর 

হয় না | ভ্রমপ্রমাদজনিত বিপদের সম্ভাবনা পদে, 

পদে; বাহিরের লোকের উপর গ্রাধ্য জনসমাজের 

কোন অধিকার নাই। সুতরাং গ্রামের মধ্যে 

যদি কোনও লোক বিশ্বাসের উপযুক্ত হয়, তাহ! 
হইলে তাহাকেই সত্যরূপে গ্রহণ কর ধাঁইতে 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে প্রমিত 

রুষি গ্রন্থাবলী । 
১। ক্ৃষিক্ষেত্র (১ম ও২য় খণ্ড একক্রে) দ্বিতীয় 

্করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 
(5) মালঞ্চ ১২ (৫) 17580156 017 119180 ৯৭ 
(৬) ৮2০৪০ ০৮16015 9৯১ (৭) পশ্ুখাদ্য ।*) 

(৮) আমুর্বেদীয় চা ।*, (৯) গোঁলাপ-বাড়ী ** 
(১০) মৃত্তিকা-তত্ব ১২, (১১) কার্পাস কথা ॥*, 
(১২) উত্তিদজীবন |*-_যন্তস্থ। পুস্তক ভিঃ পিংতে 
পাঠাই। ক্কষক আফিসে পাওয়া যায়। 
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পারে? / পরীমেরই কোনও লোক ধুর সত্য 

হইবার উপযুক্ত ম। হয়, তাহ। হইলে সেও বিশ্বাসের 

যোগা নয়। সমিতিতে কাহাকেও তর্তি কর না 

করার ক্ষমতা সত্যগ্চণেরই উপর ন্যস্ত আছে। 

স্থতরাং. এই কঠোর নিয়ম সবেও তাহারা যদি 
কোনও লোককে সমিতিতে গ্রহণ করেন, তাহা 
হইলে তাহার প্রতিবাসীগণ ধে তাহাকে বিশ্বাস 

করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ-_- 
প্রত্যেক সভ্যকে কর্জ পাইবার পুর্ধে তাহার 
অবস্থা বিবৃত করিয়া অপর সত্যগণকে জানাইতে 

হইবে। তিনি এ টাকা লইয়া কি করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা . অবশ্তই বলিতে হইবে। তখন 
তাহাকে. কর্জ দেওয়। নিরাপদ কিন! এবং তাহার 

বাস্তবিক কি পরিমাণে কর্জ প্রয়োজন, সভ্যগণ 

তাহার মীমাংসা করিবেন । -তৃতীয়তঃ--যে কথ। 

জানাইয়। টাক কর্জ লওয়৷ হইবে, খণগ্রহীতা 

সত্য. সেই- টাকা সেই কাজেই খরচ করিতে 

বাধ্য ।. ষদ্দি তিনি তাহ না করেন, তাহ হইলে 

সভ্যগণ তাহাকে এ টাক। ফেরত দিতে বলিবেন? 

কারণ, অন্তমতে ব্যয়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা 

থাকিতে. পারে । চতুর্ধতঃ,_প্রত্যেক সত্যকে 

গণ পরিশোধের জন্য তুইজন সত্যকে জামিন দিতে 

. হইবে, খণগ্রহীতা & খণের টাক খরচ কিসে 

করেন, তদ্দিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রতিভূ 

সভ্যঘ্বয়ের উপয় বিশেষ ভার দেওয়৷ হইবে। 

সত্যগ্ণ সকলকেই এই দায়িত্ব লইতে বাধ্য 

করেম। যিনিই যখন ধার করিবেন, তীহাকেই 
তধন এইরূপ তাবে-জামিন দিতে হইবে। ইহাতে 
এই ফল হয় যে, এইরূপ" সমিতিতে টাকা রাখা খুব 

নিধাপদ হয়। এই নিয়মে কার্য করিয়া এ পর্য্যন্ত 

ইউরোপে কিন্বা.তারতবর্ষে একটি পয়সাও ক্ষতি 
হয় নাই। .. : 

গু | | ১১ 

নির্বাচিত করেন, 

১০৩ । 
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পরার নিরষেপেরিচানিত পারের 

ক্রেডিট সোসাইটি যে ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনের 
সহিত সামাঞ্ধন্তযুক্ত নিখু'ত সমিতি, ইহা প্রমাণ, 
করিতে আমি বোধ হয়---যথেষ্টুই চেষ্টা পাইয়াছি। 

এখন, কি প্রকারে এ সকল সমিতি পরিচালিত 

হইতে পারে, কেবল মাত্র তাহাঁরই. সংক্ষিপ্ত বিবরগ 

দেওয়। বাকী আছে। 

সমিতিগুলির চালকের ক্ষমতা সত্য-সকলের 

হাতে থাকে; ততাবধারণের ভার সভ্যগণের হস্তে 

হস্ত থাকে । এক বৎসর কার্ধয করিবার জন্ত 

তাহাদের 'মধ্য হইতে তীহারাই একটি পঞ্চায়েৎ 
অর্থাৎ পাচ জন সভ্য সংগঠিত একটি কমিটি 

এবং একজন সভ্য প্রয়োজনীয় 

হিসাব রাখেন। সমিতি বৃহৎ হইলে সেক্রেটারী 
নিজেকে সাহায্য করিবার জন্য আর একজনকে 

সহকারীরূপেও নিযুক্ত করিতে পারেন। কমিটির- 
সভ্যগণ বেতন পান না। তাহাদিগকে খুব অল্প 
কাজই করিতে হয়। যেহেতু কাধ্যপরিচালনে সাহায্য 

করাই প্রত্যেক সভ্যেরই স্থার্থ। সত্যগণকে বেতন 
দেওয়। হয় না; কারণ প্রথমতঃ তাহ! হইলে স্থদের 
হার খুব বেশী করিতে হইত, দ্বিতীয়তঃ তাহ। হইলে 
পুনঃপুনঃ নির্বাচিত হওয়াই কমিটির স্বার্থ হইত; 

এবং সভ্যগণের উপকারের দিকে মন দেওয়। 
অপেক্ষা যাহাতে তাহার পুনর্নির্বাচিত হইতে 

পারেন এরূপভাবে সমিতি পরিচালন করিতে 

সকলেই ইচ্ছুক হইতেম। অপর পক্ষে তাহাদিগকে + 
বেতন ন! দেওয়ায় সকলের উপকারের জন্য সমিতি 
পরিচালন করাই তাহাদিগের স্বার্থ হইবে এবং 

' ক্কষিদর্শন-সাইরেন্সে্টার কলেজের পরী্ষোভীর্ণ 

ক্লষিতত্ববিধ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্িপাল শ্রীযুক্ত 
জি লি, বন্ধু এম, এ; প্রকাশিত । “কৃষক আফিস] 



৯ সংখ্যা ূ  রী 
বি লতা হ 

স্হাদের কার্ধ্যের স সময় য় শেধহইলে লি হা 
দ্বিগের দায়িত্ব অপরকে বুঝাইয়া৷ দিতে প্রস্তুত 
থাকিবেন। 

সভ)দিগের জন্য প্রত্যেকদিন কার্য করিতে 
কমিটিকে বিরক্ত করিতে পার! যায় না; সেইজন্য 
মাসের মধ্যে একদিন, সাধারণতঃ পূর্ণিমার দিন, 
পঞ্চায়েতের অধিবেশনের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
যখন কোনও সভ্য খণের জন্য আবেদন করেন, 
তখন কমিটি তিনটি বিষয় বিবেচন1 করেন। 
প্রথম,__খণের প্রয়োজন ; দ্বিতীয়,_-কত কিস্তিতে 
টাক] পরিশোধ করিতে হইবে; তৃতীয়।,_খণ- 
গৃহীতার মৃত্যু কিন্বা। ক্রট হইলে তাহার জামিন। 
কমিটি প্রত্যেক সভ্যের অবস্থ। বিশেষরূপে জানেন; 

সুতরাং তাহাদের খণ-প্রয়োজন স্থিবীকরণ বিষয়ে 
তাহাদের কোনই কষ্ট হয় না। কমিটি খগগ্রহীত। 
সত্যের পরিশোধের ক্ষমতাও জানেন; সুতরাং 

যে নিয়মে টাকা খণ দিলে সমিতির কোনও ক্ষতি 
হইবে না, অথচ গণ গ্রহীতারও উপকার হইবে, 

সেই ব্যবস্থাই বিহিত করিয়া দেঁন। অর্থাৎ বদি 
কোনও লোক অত্যন্ত অধিক সুদের টাক শোধ 
দিবার জন্য টাক! ধার করে, তাহ। হইলে কমিটি 

এর লভ্যের পূর্ব মহাজন কর্তৃক প্রার্থিত সুদের 

হার এবং সমিতির প্রার্থিত সুদের হার বিবেচন! 
করিয়৷ কত কিস্তিতে এ টাক পরিশোধ করিতে 
হইবে, তাত1 ঠিক করিবেন। যদি শস্য উৎপন্ন 
করিবার, জন্ম, টাক] ধার কর! হয়ঃ তাহ। হইলে 

উৎপনন। শখ বিক্রয় সারা সমস্ত টাকা পরিশোধ 
করিতে হইবে... যখন । একবার: কমিটি কাহারও 
খণপ্রয়্জন স্থির করিবেন এবং সেই প্রয়োজনা- 
মুসারে কোনও সত্য খণ লইতে সম্মত হইবেন, 
তখন এ টাক! কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্তেই' তাহাকে 

: নিযদিত করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি “কোনও 

রাম্যব্যা্,বা কো মপারেটত ক্রেডিট সোগাইটা। ,. শু 
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পি হর 

লোক বিবাহের ধরচের জন্য টাকা ধার ব করেন, 

তাহ। হইলে এ টাকা দ্বার তিনি এক জোড়া 

বলদ ক্রয় করিতে পারিবেন না। যদি খণগ্রহী- 
তাকে কমিটী কর্তৃক স্থিরীক্ষত উদ্েস্ঠ পরিবর্তন 
করিতে দেওয়। যায়, তাহা হইঞ্নে তাহার উপর 

কোন শাপনই থাকিবে না। সভ্যগণের অবস্থা- 
সসারে কিস্তির সংখ্যাও পরিবর্তিত হয়। একজন 

তামাক চাষ করেন, তাহাকে তামাক বিনয় 

করিয়া টাকা শোধ দিতে হইবে। একজন পাট 

চাষ করেন, তাহাকে পার্টের দাম লইয়া ধ -টাকা 
দিতে হইবে। আর একজন মানিক,বেতনতোগী 
শ্রমজীবী, তাহাকে প্রত্যেক ম্নুসে নিদ্দি্ টাক। 
প্রদান করিতে হইবে। ফলতঃ সকলের জবস্থা- 

নুসারেই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইবে। খণগ্রহীতা এবং 
কমিটার মধ্যে আলোচন।! দ্বার কিন্তিসংখ্য। স্থিরী- 

হয়। কোনও নির্দিষ্ট পরিঙাণ পর্য্স্ত টাকা 
কমিটির ধার দ্রিবার ক্ষমত। আছে? এবং সমিতির 

জন্য কোনরূপ টাক। কর্জ দিবার নিয়মগুলি 

'সম্তযগণ কর্তৃক সীমাবদ্ধ কর! আছে। 
এই কো-অপারেটিভ ফ্রেডিট সোসাইটীর কার্ধর্য- 

নির্বাহক সমিতির সহিত একটি তত্বাবধায়ক-স্গিতি 

আছে। মধ্যে মধ্যে হিসাব-মোকাবেল। করধ 

সভ্যগণকৃত খণ-ব্যবহারে পর্যবেক্ষণ করা, অগ- 

ব্যবহার ঘটিলে কিন্বা সত্যের ব্যবহারে সমিতিত্র 

পসার নষ্ট হইতে পারে এন্সপ ঘটনা খঘটিলে, 

সমিতিকে : তাহা জ্ঞাপন ০০০০৪ 

সমিতির--কর্ডব্য। : | 

আত্মসহায়তাই এই খণদান-সমিতির সার 

উদ্দেগ্ত । ইহার নিয়মগুলি এবং কি রকমে সেগুলি 

ব্যবহৃত হয়, তাহ! আপনাদিগকে বুঝাইয়। দিয়াহ্ছি। 

যাহাতে আপনারা সেই সকল মনে-রাখিতে পারেন, 
তজ্দবন্ত এগুলি সংক্ষেপে পুনবর্ণন্ব করিব । "রাই-... 



৮ . কুষক। 

ফিসেন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোপাইটির প্রধান 
নিরনমগুলি সংখ্যায় সাতটি । 
(১) অসীম দায়িত। 

5: &) ক্ষত স্থানেরণধ্যে সীমাবন্ধ কারধ্যক্ষেত্র। 

(0) কোনঙ অংশ নই, স্থতরাং লত্যাংশও 
নাই। | 
অবৈতনিকভাবে কার্য্য নির্বাহ । 

লাভ কিন্বা সঞ্চিত অর্থ হইতে খণ- 

পরিশোধ । 

অবিভাজ্য রিঞ্জার্ড ফণ্ড ব৷ স্থায়ী ভাগার। 

স্ত্যগণের নৈতিক এবং আর্থিক 

উপকার, 

এই সাতটি নিয়ম ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়। কার্য 
করায় গত অর্ধ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষ 

সাফল্য লাভ হুইয়াছে। এ এক ভিত্তির উপরই 
কার্্যঙক্ষেত্র নিম্মাণ জন্ত আমরাও এই ভারতে 

সফলতা-লাভ করিতেছি । আর একটি বিষয় 
বাকী আছে। বর্ণিত সমিতিগুলি_দ্ষুপ্র এবং 

:&) 
(৫) 

(৬) 
(৭) 

অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল; কিন্ত একতানিবন্ধন দৃ়ী-. 

কুত। ইউরোপ এ সকল সমিতি শাসন-শৃঙ্খল। 
এবং অর্থসাহায্যের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়াই 
প্রবল হুইয়াছে। জশ্বনী এবং অহ্রীয়ার যত ভারত- 
বর্ষে গ্ররূপ শ্বতন্ত্র সমিতিগুলিকে একত্র সম্মিলিত 

করা বাকী আছে। এক্ষণে এই মহাকার্য্যে লোক- 

দ্বিগের চিত্তাকর্ষণ করিতেছি । ইউরোপে যখন 
উদ্দেী সফল হইয়াছে, তখন ভারতেও সফল 

হইবে-_-ইহা আশ! কর! যায়। সমিতিগুলি এই- 
দূপে সন্গিলিত হইলে, পরস্পরের জন্ত জামিন 

দিতে সমর্থ হয়। | 

এ এইরূপে জনসাধারণের চক্ষে স্বতন্ত্র সষিতি- 
 খুলিও জামিনের মুল্য বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং 
: খুব অলস হারের দে মূলধন সংগ্রহ করিতেও সমর্থ 

্ ১০ থণ্ড। 

হয়। এই একতাই এঁক সমিতির মূলধনাধিকো 
ও অপর সমিতির মৃলধনাভাবে সামাপ্রন্ত বিধান 

করিবে, এবং এতদ্বারা পুরাতন সমিতিগুলি নৃতন 
সমিতিগুলিকে আবস্তকানুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি শিখা- 

ইতে সমর্থ হইবে। 

ইহাই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইাটর 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমি বিবেচনা করি, আপনার! 
আমার সহিত ইহ! বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন 

যে, তাদৃশ নিয়ম বিধানেই ভারতবর্ষাঁয় খণ সমস্তার 
সমাধান করিবে । আমঘ়া আমাদিগকে সাহাধ্য 

করিবার জন্য গতর্ণমেষ্টের নিকট অর্থ সাহায্য 

চাই না। আমাদের এই নিয়ম সকল জনসাধারণকে 

বুঝাইয়! দিবার জন্ত এন্বং যাহাতে তাহারা সেই 

মত কার্য করে এইরূপ উপদেশ দ্বিবার জন্য দেশের 

লোকের মঙ্গলাকাজ্ষী মহোদয়গণের ্বেচ্ছা- 

প্রণোদিত সাহায্য প্রার্থনা! করি। টাক! নিশ্চয়ই 

আসিবে ; কিন্তু আমর] এখন কেবল এরূপ লোক 

চাই,-ধাহার এই দেশকে এবং ইহার অধিবাসি- 
গণকে ভালবাসেন যাহার আপন হতভাগ্য 

ভ্রাতৃগণকে সাহাধ্য করিবার জন্য সময় এবং পরি- 

শ্রম উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক £--ধাহারা আমাদের 
এই কাধ্য বিশাস করেন, এবং জনসাধারণের প্রতি 

ধাহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কোনও 

যুবকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহত্তর কার্ধ্য আর 
নাই। ইহাতে বিশেষ "ক্ষমতার এবং পা্িত্যের 

প্রয়োজন নাই? ইহাতে কেবল সহিষ্ুতা এবং' 
সহামুভূতিব্র প্রয়োজন। দেশের জন্য কার্ধ্যকর- 
নেচ্ছুক লোকের পক্ষে ইহা সব্বাপেক্ষ। মহৎ কার্ধয। 

€ 



১এ সংখ্যা । ] 

৫ জপ তে সপ শন ০ শী পাক শপ শত ক্র 
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পা পি রর সহি 

চি 

স্ব শ্বম্ন 

কালের অনিবার্য গতিতে আর একটি বৎসর 

অস্তমিত হইন। কৃষক" দশমবর্ষে পদার্পন 
করিল। লেখক, গাহক ও পাঠকবর্ণের সহ1হু- 

ভূতির বলেই ষে 'কধক' এতদুর অগ্রপর হইতে 

পারিয়াছে তাহ বল। বাহুল্য । আমাদের দেশে 

সংবাদপত্রের আধিক্য ষত, অকাল মৃতার দ্বৃটান্ত 

ততই সুলত। সাধারণ সংবাদপত্র সমূহই যখন 
উপযুক্ত উৎসাহের অওাবে কালগ্রাসে পতিত হয়, 

“ক্ষকে'র ন্যায় ব্যবহ।রিক বিষয় সম্বন্ধীয় সংবাদপত্র 

যে এতদিন নিঞ্জের অস্থিত্ব অঙ্ষু্ রাখিতে 

পারিয়্াছে, তাহা দেশীয় লোকের বৈজ্ঞানিক 

জ্ঞান[কাজ্ষার সামান্ত পরিচয় নহে। বস্ততঃ দেশে 

ধেঁ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের একট! প্রবল আকাঙ্। 
জন্দিয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহ! 

অস্বীকার ক যায় না। 

যতদিন আমাদের এই নুতন আকাঙ্ছাট। 
উপযুক্ত কার্যে নিয়োগের অভাবে হীনবল ন! 
হইয়া পড়ে,ততদিন আমাদের উন্নতির আশ। মছে। 

প্রথম উদ্দ্যমের ও আত্ম শক্তির অস্তিত্বের প্রথম 

, অব বর্ষ। ্ ৯ 
পপর রা তর রি 

যধন আমর প্রথম বুঝিতে পারি যে আমাদের 

কার্ম্য করিবার সামর্্য আছে. তখন এক সঙ্গে এক- 

বারে অনেক কার্দ্য করিয়া ফেল্লুবার বাসন। হয়। 

এরূপ উৎসাহের গআধিক্যে কোন «কোন কাজ 

বাদ পড়িয়। ঘায়। বর্তমান সময়ে দেশে অনেক 

গুলি যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন 
নৃতন শ্রমশিগের দিকে লোকের মনযোগ আক 
হইয়াছে । এ সময় আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক- 
তার সহিত কার্ধ্য করিতে *হইবে। এ সময়ে 

পদস্থলনে যে কেবল বর্তমানের ক্ষতি হইবে, তাহ! 

নহে, ভবিধ্যতেরও লমূহ অনিষ্ট সাধিত' হইবে। 
আরও একটা কথ! আমাদের মনে রাখ! উচিত। 
আমরা শরষশিল হ্াপনের আগ্রহে অনেক সময় 

ভুলিয়। যাই ষে, তাঁরত কৃষি প্রধান দেশ। এখানে 

কৃষিজীবীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা! অধিক। অবশ্ত 

অমশিল্প যত বৃদ্ধি পায়, ততই মঙ্গল। কিন্ত 
শ্রমশিল্প হইলেই সব হইল ন|। শ্রমশি ফের 
উন্নতির সহিত রুধির উন্নতি হইলেই ধনাগমের 

পথ সর্বাঙ্গনুন্দর হইবে। নতুবা ধনাগমের মূল 
ভিতি,_-কৃষি, দূর্বপ থাকিয়। যাইবে । ভিত্তি 

দুর্বল হইলে উক্ত ভিত্তির উপর নির্মিত অট্রালিকাও 

নিরাপদ হইবে না। এই প্রসঙ্গে আমর। ভারত 

হিতৈষী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী প্যার ডেনিয়েল হামিল- 

টনের কতিপয় কথার উল্লেখ করিব। ভারতের 

দারিদ্র্য মোচনের উপায় সমুহ আলোচন!1 উপলক্ষে 
তিনি বলিয়াছেন $--%1৮ 13 9111100]% 30816 

018 11)4118 05 099 7001101701 038 0£0100]0181 

00001715516 10 10911 0৮ 72660100181 
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১০  ককষক। : সা খওড। 
শপ 25 ০ ৩০ সাপটা পপ পপ শপ আজ 

উন, সত পেশ শ্ লিছ লাজ শু ডি ৮৬ তথ 

,0900116য, এর । & মির্গিতা [লিজ 1180 ॥]) বি গে বৎসর অপেক্ষাঞকত কম পরিমাণ ফসল 

:[978999 ০1 1০০1 70175 926 00৮ ৪. উৎপাদিত হইয়াছে। তৎপুর্ধ বৎসর পাটের 

00181117)6116 0 28110016019 1)0৮ 81) 111019890 অধিক দর হওয়ায় বিগত বৎসর অনেকেই প্রো- 

+71101) 19 01110] (০ 911101) [11015) ৪111 ভনে পড়িয়। অধিক পরিমাণ পাট উৎপার্দিত 

$০ 0০৬০191) 1067 5108111119060163. অর্থাৎ করেন। হুঃখের বিষয় এই যে তাহাদের সে 

সাধারণতঃ ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ বল। আশ! ফলবতী হয় নাই। ফলতঃ বিগত বৎসর 

হইয়া! থাকে। কিন্তু কাল যদি অর্ধেক সংখ্যক বঙ্গীয় কৃষির পক্ষে সুবৎসর ছিল না। আমর! 
কধিজীবীগণকে শিল্পজীবী করিয়! ফেলা হয়, তাহা ইতিপূর্বে কধিত জমির পরিমাণ প্রদান করিয়াছি। 
হইলে তাহার প্রত্যক্ষ ফল কি হইবে? তাহা উহা তৎপুর্ধ বৎসরের জমির পরিমাণ অপেক্ষা 
হইলে কি দেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের মাত্রা অদ্দেক ১১৫২০ একর কম। পক্ষান্তরে উৎপার্দিত 
কমিয়া যাইবে না? ভারতকে ধনশালী করিতে ফসল সমূহের হিপাব দেখিলে দেখিতে পাওয়। 

এবং তাহার “ শিল্পসমূহের উন্নতি সাধন করিতে যায় যে, ধান, গোধূম, যব, জোয়ার বজর] ও দ্াউল 

হইলে কৃষি কমান অপেক্ষ। বাড়ানই আবশ্তক। প্রভৃতির কম চাষ হইয়াছিল) তিপি, তিল, 
সুতরাং বুঝিতে পার] যাইতেছে, কৃষির উন্নতিই সরিষা! প্রভৃতি টৈেতলশস্যের জমি পূর্ব বৎসর 
আমাদের প্রথম ও. প্রধান কার্ধ্য হওয়া উচিত। অপেক্ষ। ৫৮৩৩*০* একর কম। ইন্ষু চাষ ১১৮০০ 

শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার গ্রবল বন্ঠায় ঘি কুষি, অবহেলায় একর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কার্াস, পাট, নীল 

ভাসিয়া যায়, তাহ। হইলে দেশের কখন মঙ্গল প্রভৃতি চাষেরও বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

হইবে ন|। পশুখ।দ্য উৎপাদনের জমি ৭০” একর ও. 

যাহা হউক, এক্ষণে বিগত বৎসর কৃমির উদ্যানজাত ফসলাদির জমিও ১০২,২০* একর 

সাধারণ অবন্থ! কিরূপ ছিল, তাহ দেখা য|উক। পরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়। যায়। 

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯০৭-০৮ সালের সরকারী কৃষি- আমরা এতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষির বিষয় উল্লেখ 

বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে. উক্ত বংসর করিলাম। পূর্ববঙ্গেও বিগত বৎসর আবহাওয়ার 
মোটের উপর ৪*,৩৯৯,৯০* একর জমি চাষ হয়। অবস্থা তাদৃশ অনুকুল না থাকায় চাষের 
তাহার মধ্যে ৬,০১৬,৬০০ একরে একবারের পরিসর আশানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্ত 

অধিক ফসণ জন্মিয়াছিল। সুতরাং & পরিমাণ বিগত বৎসর উক্ত স্থানের কৃষ্বিতাগ কৃষির 

জমি বাদ দিলে প্ররুত প্রস্তাবে ৩৪,৩৮৩,০০০ উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসমুর্দয়ের 
একর জমি চাষ হইয়াছিল বলিয়। বুঝিতে পারা মধ্যে কতকগুলি দিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতিপয় 

ঘাঁয়। পরীক্ষা! হইতে বুঝিতে পার। গিয়াছে যে, অন্যান্ত- 

অনেক স্থানেই সময়ে জলাতাব ও অসময়ে এচুর কার্পাস অপেক্ষা বুড়ি কার্পাসের আর্বাদ পূর্ববঙ্গ 
বারিপাত 'প্রস্ৃতি কারণে ফসল তেমন সুবিধ! , লুচাক্ররূপে হওয়া সম্ভবপর। তজ্জন্ত কষিবিভাগ 

হয় নাই। .বর্দমান, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ, লুসাই পর্বত, দক্ষিণ প্রীহাট্টের 

২৪ পরগণী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়' নিকটবর্তী স্থানে এবং পার্বত্য জরিপুরায় ৭ মণ 



১ম সংখ্য। | ] 
১ নি রানের ১ িস্ট সস রি ুরত্র 

'বাঁজ বিতরণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে [গোল 

আলুর চাষ প্রবার্তিত হইয়াছে। ইন্ষুর মাড়াই কল 
ক্রয় করিয়। দক্ষিণ ্ীহটের একটি স্থানীয় জমিদারের 

সাহায্যে উহার উপকারিতা বুঝাইয়! দেওয়া হই- 
তেছে, এবং রাজসাহীতে মিঃ হাদ্দির চিনি প্রস্তুতের 

কলদ্বারাও চিনি প্রস্ততপ্রণালী সাধারণকে শিখান 

হইতেছে । পূর্ববঙ্গ কষিবিতাগ বিগত বৎসর একটি 
নুতন কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এতদেশে মুরগী, 

হাস প্রভৃতির চাষে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে, 

তাহ অনেকেই জানেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই অন্ু- 

সন্ধান করেন ন|। পুর্ববঙ্গের কষিবিভাগ,নো।য়া- 
থালী জেলায় মুরগী চাষের বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধান 

করিয়! একটি বিবরণী গ্রপ্তত করিয়াছেন। অতঃপর 

ঢাক! সহরেই এই চাঁষের উন্নতি বিধানার্থ প্রধান 
কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে । লুসাই পর্বতে মেজর 

কোল ইতিমধ্যেই মুরগী চাষ আরম্ত করিয়াছেন, 
এবং বিলাতী "মুরগীর দ্বার দেশায় মুরগীর সন্তান 

উৎপার্দন করাইতেছেন। ঢাকায় ত্াহারই প্রথা 

অবলম্বিত হইবে । পরীক্ষায় দেখিতে পাওয়! 

গিয়াছে যে, চট্টগ্রামের কিন্বা চীন অথব। ষ্টেট 

প্রণালী হইতে আনীত লংসান মুরগীর জ[তই 
উৎরুষ্ট। সুতরাং এই গুলি দ্বারাই ভবিষ্যতে 

মুরগীর বংশ বৃদ্ধি করা হইবে। বস্ততঃ পূর্ববঙ্গের 
কষিবিভাগের উদ্যম ও উৎসাহ অন্ঠান্ত অনেক 

শক্কষিবিতাগের অন্থকরণীয়। রঃ 

৪ কৃষক" ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখপত্র। 
সুতরাং উক্ত সমিতির কার্যকলাপ .এস্থলে 

সংক্ষেপতঃ আলোচন1 করা আবশ্তক। স্থানান্তরে 

, প্রকাশিত সমিতির কার্যবিবরণী হইতে পাঠকবর্গ 

সমিতির কার্ধ্যাবলী অনেকটা অবগত হুইতে 
পারিবেন । অন্যান্ত বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসবে)ও 

সমিতি* কতিপয় কৃবিবিষয়ক পরীক্ষা নির্ব্ধাহ 

নব বধ। ৃ ১১ 
রি বি টি শি তি উহ বিডি 

শত 5০০৩ ত5৮৪৩০০ ০৮০7 ৩25 কা তত শত তত ত০ ৩৩5 তি ত তত তত চন 

করিয়াছিলেন। সে গুলির ফলাফল উক্ত বিব- 

বণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আগামী বৎসরে যে 

সমুদয় পরীক্ষা! হইবে, সে গুলিও উক্ত স্থানে প্রদত্ত 
হইয়াছে। এ সমুদয় পরীক্ষ),সম্বন্ধে অংমাদের 
পাঠকবর্গ কোন খ্রশ্ন করিলে, সদরে তাহার 

যথষথ উত্তর প্রদত্ত হইবে। এস্বলে একটি 

বিশেষ বিষয় উল্লেখ করা আবশ্বক। বিগত বৎসর 

হইতে ভবি-সমিতি একটি ব্যবহারিক ও কৃষি 

বিজ্ঞান শিক্ষার্থ পুস্তকাগার ও শিক্ষ। শ্রেণী- প্রতিষ্ঠ। 
করিব জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন এবং স্থানীয় অনেক 

গণ্যমান্ত ব্যাক্তি উক্ত কার্যে পোবকতা করিতেছেন। 

এক্ষণে এই বিষয়ে আমাদের গ্রাহক ও 'পাঠকবর্ণ 

মাহার যেরূপ সাধ্য সেই রূপ সাহায্য করিণে 
আমর! যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব । 

উপসংহারে আমর] “কুষকের? লেখক বর্গকে 

আন্তরিক ক্ৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। ত্বাহাদের 

সাহায্য ও সহান্থভৃতি ভিন্ন ₹ষক বর্তমান অবস্থায় 

উপনীত হইতে পারিত না। তজ্জন্ত তাহাদিগের 
নিকট “ককষকের' পরিচালকবর্গ বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং 

তাহার। আশ] করেন যে, অতীতের শ্তায় ভবিব্য- 

তেও “কষক? কৃষিবিষয়ক জ্ঞান প্রচার ঘ্বার। 

তাহাদের অনুগ্রহ তাজন হইবার উপযুক্ত হইবে। 
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৮ 

ভারতীয় রুষিসমিত্তির 

কার্যবিবরণী | * 
১৯০৮--০৯| 

কৃষি ফ্মিতির পরিচিয়। এই কৃষি সমিতি 

(ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন) ১৮৯৭ সালে 
স্থাপিত । ইতিপৃর্বে ই, বি, এস রেলের সোধপুর 
্রেসনের নিকট ইহার পরীক্ষা ক্ষেত্র ছিল। ক্রমে 

'ক্ষেত্রুটী বাড়াইবার আব্তক হওয়াঙ্ক এবং অন্ঠ অন্থু- 

বিধ! নিবারণের জন্য দক্ষিণ বারুইপুর ক্রেসনের নিট 

গোবিন্দপুরে ইহার পরাক্ষ। ক্ষেত্র স্থানান্তরিত কর! 
হয়। ইহারচ তুর্দিকে ইসাধারণ চাখীগণের ক্ষেত্র । 

পরীক্ষিত বিধয়। এই ক্ষেত্রে প্রায়ই তিন 

প্রকার পরীক্ষা! হইয়! থাকে । সজী, ফল ও সাধারণ 

কষিজাত শন্ত উৎপাদন । (১) আলু, সজী সম্বন্ধে, 
(৯) কলা, পেঁপে ও নারিকেল ফল সম্বন্ধে, (৩) 

জোয়ার এবং গিনি ঘাস পশু খাদ্য সম্বন্ধে বিপত 

বর্ষে পরীক্ষার বিষয় নির্ধারিত হইয়াছিল। 

(১) আলু।- (ক) আনুর জাতি, (থ) 

আলুর পক্ষে উপযুক্ত সার, (গ) আলুর বীজ ও 

খাদ্যোপযুক্ত আলু সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়, এবং 

(ঘ) আলুভে রোগ নিবারণের জণ্ঠ ক্ষেত্রে বোদ্দে? 

মিশ্রণ পিচকারি প্রদান এই কয়টি বিষয় যথা- 
সম্ভব অনুসন্ধানের জন্ত আলু চাষ কর! হইয়াছিল। 

একটী সুপ্রশতত পুক্ষরণীর পাড়ে বেলে দচৌয়াস জমিতে 

আনুর ক্ষেত্র নিদিষ্ট হইয়াছিল। মাটি খুব হাল্ক1 
তার উপর দশ বার লাঙ্গল হ্বার চষিয়। মাঁটি 
ধুলিবৎ চূর্ণ করা, জর্দমতে আশ্বিনের শেষ ভাগে 
পার প্রদান, তদনস্তর চাবি পাঁচ বার চাষ ও বিদে 

পাপী শপ পপ সপ শপ পল 

রঃ বিস্তারিত বিবরণ ইংরাচছ বিবরণীতে সম্ত্রিবেশিত 

হইল।॥।  . 

৪৪৮৪ উপ আস্ত শা পিসী পপি পাস পপ পাপন 

ত স্প্ ৮ পান িশিশ্রপশ আত শালা আত 
৯৬. 

রাও 
এত পন ভু, 32 ৪ 

সি সত 

সরা খাটি ছা উনার পরে অ.হায়ণ মাসে: 
আলু বসান হয়। ২১ ইঞ্চি অন্তর সারি করিয় 
এবং আলুর মধ্যে ১* ইঞ্চি ব্যবধান রাখিয়া আলু 

বসান হইয়াছিল । এক বিঘা জমিতে নৈনিতাজ 

আলু (যাহার ২৮টীতে সের হয় ) ৫/* মণ লাপি- 

য়াছে। কাটিয়। বসাইলে ৩/* মণ আলুতে সেই 
কার্য, চলিতে পারে । পাটন? আলুর বীজ খুব ছোট 

ছিল তাহার এক মণ দশ সের বীজেই এক বিঘায় 
চাঁষ হইয়াছে । আলু বসাইবার পর ১* দিন 

অন্তর ১০ বার জল দেওয়া হইয়াছে । ফাল্গুন 
মাসে লালু তোলা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে 

দেখ গেল ষে, পাটন। আলুই ফলনে অধিক হয় 

এবং কাট। গোট। বসাইয়] স্থির হইয়াছে, যে গোট? 

আলু বসান ভাল। নৈনিতাঁল কাটিয়! বসান বরং 
চলিতে পারে কিন্তু পাটন। কাটিয়া বসাইলে কোন্ 

লাভ হয় না। গাটনা কাটিয়া বসাইলে অনেক 

পচিয়া নষ্ট হয়। নিমের তালিকায় এই কথারই 
গ্রমাণ হইতেছে। 

২ ৩ শি তিস্তা পর 

থক ৯ শপে 

গোটা কাটা 

মণ মণ 

পাটন। বিঘ। প্রতি ফলন ৬৩/৮ ৪১৪০ 

নৈনিতাল নর ৫৮/২ ৫৫০ 

উপযুক্ত সার নির্ণয়। কেবল, পাটন আলু 
লুইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল। 

মণ 
হাড়ের গুড়া, ৫/*.মণ বিঘা প্রতি ফলন ৫২/১ 

রেড়ীর খৈল ১০/* ৯, ্ ৮৮ *. 

ধঞ্চের সার সবুজ সার ৩5 

গোময় সার ৮৫/০ মণ ্ ৬৩/৮ 
ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে রেড়ীর খৈলই 

আলুর পক্ষে সর্বোৎকট সার এবং যত অধিক 

প্রতুয়াগ করা ধায় ফলন ততই বাড়ে এবং অপেক্ষা- 

কত লাতও অধিক হয়। তথাপি দেখ যায় যে, 



১ম সংখ্যা । ] 
শা ৫০০৮ স্পা রা পা ০ পা». ননী 

আমাদের দেশের নিঃস্ব চাবীর পক্ষে ক ইহাও' চির 
ুর্ল্য । এরূপ অবস্থায় গোময়ই তাহাদের এক- 

মাত্র ভরসা । দ্বিতীরতঃ ধঞ্চে খুব সহঙ্জ প্রযুয্য 

সার। ধঞ্চে বুনিতে বিঘ। প্রতি /২॥ সের বাঁজের 

দাম।% আন অতিথ্িক্ত খরচ হয়। আমাদের 

ক্ষেত্রে শ্রাবণ মাসে ধঞ্চে বুনিয়৷ গাছ একটু বড় 
হইলে আশ্বিন মাসে চষিয়! দেওয়। হইয়াছিল। 

আলু রক্ষ|। বীজ আলু অন্যত্র হইতে আনাইতে 
অত্যন্ত খরচ পড়ে সেই হেতু বীজের জন্য ১০/০ 
মণ এবং থাগ্ভের জন্য এ পরিমাণ আলু রাখিয়। 
দেখ! হইয়াছে । ইতিপূর্বে দেখ! গিয়াছে যে 
টৈনিতাল আলু রাখিয়া কোন লাভ নাই, কাপণ 
বাঙ্গালার জল হাওয়ায় উহ। আদে টীকে না। 
আমর] মাটির দেওয়াল দেওয়। একট। ঘরে বশের 

মাচান বাধিয়। তাহাতে বালি দিয় আলু বিছাইয়। 

রািয়াছিলাম। বীজ আলু গুলি তু'্তের জলে 

ধুইয়। শুখাইর়। এবং খাগ্ভের জন্য আলু জলে ধুইয়া 

পরিফার ও শুষ্ক করিয়। তাহাতে চুণের গু ড়া মাধা- 

ইয়া রাখ! হইয়াছিল। তাহার ফলে ৯০/০ মণ 

বীজ আলু রাখিয়া! বৎসরের শেষে ৩৬ সের 
এবং খাইবার আলু এ পরিমাণ রাখিয়া ৪/৬ 
সের পাওয়। গিয়াছে । আশানুরূপ ফল হয় নাই। 

আলু সংরক্ষণের অন্য কোন ভাল উপায় আছে 

কি না তাহ। অনুসন্ধান কর। হইতেছে। 
আলু ক্ষেতে ওধধ সেক। আমাদের এই 

বাঙ্গালা দেশের রায়তের৷ যতই কেন লোকসান 
হউক না তথাপি আলুতে রোগ নিবারণের অন্য 

কোন উপায় অবলঘ্ধন করে না। আলু ক্ষেত্রে 

. মধ্যে মধ্যে পিচকারি দ্বারা ওষধ সেক কর ত দুরের 
কথা। আমাদের নিজ ক্ষেত্রে আলুর, কোনপ্রকার 

রোগের প্রকোপ অধিক হয় নাই। সেই ছ্রেতু 
আমরা নিকটবত্তাঁ ৫টী ক্ষেতে ওধধ সেকের ব্যবস্থা 

ভারতীয় কষ সমিতির কার্যবিবরণী । । ১৩ 

করি ছিলাম । অনেকেই বে ৭ নিজদের বিষয় 

অবগত আছেন, আমরা সেই বোদে? মিশ্রণ ব্যবহার 
করিয়াছিলাম। একটী- ক্ষেতে উক্ত মিশ্রণ প্রয়োগ 
করিবার পরই বৃষ্টি হইয়া ১ধুইয়া যায়। অপর 
চারিটা ক্ষেত্রের ফলাফল দেখিয়া বুঝা যায় যে, 
মিশ্রণ ব্যবহারে অলাঠ নাই। যে ক্ষেতে মিশণ 

- প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার ফলন প্রতি বিঘায় 

৫৬/০ মণ কিন্তু পাশ্ববস্তী ক্ষেতের ফলন কেবলমাত্র 

৩৮/* মণ । এতি বিঘায় ১২০ মণ মিশ্রণ লাগিয়। 

ছিল'। প্রথম বার সেকের জন্য ২॥* মণ দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় বার ৫/০ মণ হিস।বে প্রয়োগ কর। হইয়া- 
ছিল। এ পরিমাএ মিশ্রণ তৈয়ারি করিবার খরচ 

মোটে ৭ টাকা, এবং ছিটাইবার খরচ সমেত ৮৯ 

টাকার অধিক পড়ে না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন 

হইতেছে বে খরচ বাদেও নিশ্চয়ই লাভ থাকে.। 

(২) ফলবৃক্ষের সার নির্ণয়। 

কল।। কলাতে (ক) গোময় সার, (খ) 

গোয়ালের ও খামারের আবজ্ঞজনা এবং মৃত কল 

গাছ ও পাতার পচানি সার এবং (গ) কেবল মান্ত 

পাঁক মাটি প্রয়োগ কর। হইয়াছে । একটী চাপ। 

কলার ক্ষেত /৪ কাঠ! হিসাবে বিভাগ করিয়। 

লইয়। কার্ধয আবরুস্ত কর! হয়। ূ 

গোময় ২৫/* মণ প্রতি বিঘা, ফলনের মুল্য ২৮ 
গোয়ালের আবজ্জনা। ২ ভাগ 

কল৷ গাছ পচানি ১ ভাগ 
মে.ট সার ৩০/* মণ ক 

পাঁক মাটি ৪০/০ , রী 
কেবল গোময় ্রয়োগ করিলে যদি সার খুব 

গলিত ও পুরাতন না হয় তাহ। হইলে মাঙ্চ রা পোকা। 
ধরিবার আশঙ্কা থাকে। যাঁদও বর্তমান ক্ষেতে, 

পক মাটিতেই অধিক. ফল দীঁড়াইয়াছে তথাপি, 

আমাদের বিশ্বাস যে আবর্ন.ও কলা গাছ পচালি' 

৩২ 

৩৮ 
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সারের হি ব্ পাক মাটি খিশ্রিত হইবে 
কলার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সার দাড়াইবে। 
 মারিকেল। নারিকেল গাছে আমর। এতাবৎ- 

কাল লবণ, হাড়ের গুঁড়ো ও পাঁক মাটির মিশ্র সার 
ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতাম। 

দুই বংসর আমর! কতিপয় নারিকেল গাছে লবণ 
ও হাড়ের গুঁড়া না দিয় জলের পান। ও ঝাৰি 

দিতে আরম্ভ কবিয়াছি। ইহাতে উক্ত গাছগুলির 
ফলন. জাশাতীত বাড়িয়াছে। পুষ্করণী এবং বিলের 

আবর্জন। যদি একট! 'সারের কাধ্য করে তাহ! 

হইলে জলাশয় গুলি পরিষ্কারের ব্যয়ের বিশেষ 
লাঘব হইবে অথচ অতি সামান্ত খরচে নারিকেল 
গাছের সারের কার্ধয সম্পন হইবে। 

পেঁপে । আমাদের বাগানের ধারে ধারে ছুই 
বৎসর হইল কতকগুলি পেঁপে গাছ বসান হইয়া- 

ছিল। সেগুলিতে ফল ভাল রকম হইল না দেখিয়। 
এবৎসর সেগুলিতে কিছু পাক মাটি ও ছাই প্রয়োগ 
করা হয়, তাহাতে খুব ফল হইতেছে। গছ গুলির 
অন্ত্যমুকুল (ডগা) কিঞ্চিৎ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 

(৩) পণ্ড খাদদয। বাঙ্গাল দেশে ধান খড় 

ভালকপ জন্মিলে আর কোন পশু খাদ্যের আবস্তক 

হয় না কিন্ত যেখানে খড় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়। 

যায় না বা যেবৎসর অজন্মা হয় তাহার জন্য ত 

একট! উপায় হওয়। আবশ্রক | সেই জন্য আমর! 
বার বার জোয়ার ও গিনি ঘাসের চাষ করিয়া 
আসিতেছি। 

আমাদের সমিতির অনারারি ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত 

ত্রেলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস, এই 

বিষয়ের উদ্যোক্তা । ? র 
” জোল়্ার। জমির পরিমাণ ৬ বিঘা__আযাচ় 

মাসের: শেষে ২/*.সের বীজ বোনা হয়। গাছগুলি 
প্রান: ১৭ ইঞ্চি এবং সারি গুলি প্রায় ১৪ ইক 

কিন্তু বিগত 
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তফাৎ ছিলি। | গাছ ব বড় ডুহইবার « পর একবার নিড়ান 

ও একবার কোপান হইয়াছিল। গে।ময় সার-_বিঘ। 

প্রতি ২* মণ হিসাবে প্রদান কর! হইয়াছিল--উৎ- 

পর্ন ফসল গাছ সমেত ১৬৪ মণ পাওয়া গিয়াছে । 

গিনি ঘাস। ইহারও জমির পরিমাণ ৬ বিঘা । 

সার বিঘাপ্রতি ২ মণ পাঁকমাটি। ৫ বার চাষ 
ও ৫ বার বিদে দেওয়া হইয়াছিল। ৩ ফিট 

অন্তর সারি ও ২১ ইঞ্চি অন্তর মূল বসাইয়! শ্রাবণ 
মাসে একবার জল সেচিয়া দেওয়া হয়। ছুই বার 

ঘাস কাটিয়! ওজনে ৯৭ মণ দাড়াইয়াছে। 
গাভী, এবং বলদগণকে উভয় প্রকার খাদ্য 

থাইতে দিয় দেখ! গিয়াছে ষে, তাঙার। গিনিঘাষই 
অধিকতর আগ্রহের সহিত খায়। ইহার সঙ্গে 
খৈল ও খড় খাইতে পাইয়াছিল। একটি গাভীকে 

দুই মাস প্রত্যহ ১৫ সের হিসাবে €জায়ার খাওয়া- 

ইয়! দেখ। হইয়াছে যে, সে ক্রমশঃ রোগে হইয়া 
পড়িতেছে। সুতরাং অনুমান হয় যে, যতদিন 

না তাহার। এ প্রকার খাদ্যে অত্যন্ত হয়, ততদিন 

এরূপ খাদ্যে গ্রধানতঃ নির্ভর করা চলে ন1। 

আগামী বর্ষের কার্য । 
ভারতীয় কৃষিসমিতি সালে 

মাননীয় শ্রীযুক্ত টি, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

পরাষর্শ মত নিয়লিখিত কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করিবেন 

স্থির করিয়াছেন ;-- 

অন্যান্ত বৎসরের ন্তায় কার্য গুলি চারি ভাগে 

বিভাগ কর] হইবে। 

১। বীঙ্গ ও গাছ বিক্লয় ও বিতরণ। 

২। কৃষিজ্ঞান বিস্তার । 
৩। একটি বৈজ্ঞানিক পুস্তকাগর স্গাপন ও 

ছাত্রগঞ্ককে উত্তিদৃবিদ্যা ও কষিতব্ব শিক্ষ। দিবার 
জন্য শিক্ষাশ্রেণী স্থাপনের বিশেষ বন্দোবস্ত কর। 

 হষ্টবে। . 
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৪1. কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষ। ;-- 

(ক) সব্জী। কোড়কের ( 1031)100হ) ) চাঁষ। 

কৌড়ক অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য । আমা- 
দের দেশে ইহা ম্বভাবতঃ জন্মাইতে 

দেখা যায়, কিন্তু চাষ কেহ করে ন। 

ইউরোপীয়গণ উহ।সাদরে আহার করে। 

তাহারা অন্ত্র হইতে কৌড়ক আনায়। 

এখানে তাল জাতীয় কৌড়কের স্ুপ্রথা- 
মত চাঁষ হইলে যে উদ্যানম্বামীদিগের 
একটি নূতন আয়ের পথ হইবে, তাহাতে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 

(খ) ফলবৃক্ষ । বর্তমান বর্ষেও নারিকেল ও কলা 
গাছ লইয়। পরীক্ষা! হইবে । 

(গ) অন্তান্য কষিজাত ফসল । কৃঞ্চনগরের মুগ, 

কাশ্রিরী ছোলা, মধ্য প্রদেশের আউস, 

২৪-পরগণ। ও কলিকাতার সন্নিহিত 

স্থান সমূহে তাল রকম জন্মে কিন৷ 

দেখাই এই সকল শস্য চাষের একমাত্র 

উদ্দোস্ঠ। 

উত্তু কৃষি-সমিতি ১০ বৎসর যাবৎ নান। বিষয় 
লইয়৷ সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 
এক্ষণে যাহাতে এতৎসংক্তাস্থ একাট পাঠাগার ও 

উদ্ভিদূতত্ব ও: কষিতৰ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, 

তদ্বিষয়ে সাধারণে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়। উক্ত 

সমিতির কার্ধ্যাধ্যক্ষগণকে উৎসাহ ও তাহাদের 

কার্য্যের অধিকতরসুযোগ প্রদান করিলে উক্ত 
সমিতি আপন।দ্বিগকে ধন্ট মনে করিবেন। 

শ্রীশরচ্চন্দ্র বু, _সম্পাদক। 

জ্লাতীয় বিষ্ভামন্দিরে প্রদর্শনী | 
চে আস ০:৩5 
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জাতীয় বিদ্যামন্দিরে প্রদর্শনী | 
রজত 

জাতীয় বিদ্যামন্দির যে বিগত কয়েক বৎসর- 
ব্যাপী দেণয় শিক্ষিত ব্যক্তি মণ্ডলীর স্বদেশ হিতার্থ, 

চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের অন্ততম ফল, তৎসন্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। বিগত বৎসর এই বিদ্যামন্দিরের 
ছাত্রবর্গ ও কর্মশালার* শিক্ষকবৃন্দের স্বার। গ্রস্তত 

দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনী 
দেখিয়। অনেক গণ্যমান্য *ব্যক্তি বিশেষ শ্রীত 

হইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী দেখিয়া! আমরা 
সাহসের সহিত বলিতে পারি বে, তাহাদের আশা 

ও কামন। নিম্ষল হয় নাই। 

বর্তমান বৎসরের প্রদর্শনী পাঁচটি প্রধান বিত।গে 

বিভক্ত হইয়াছে ;_বৈজ্ঞানিক শিল্প, জীবতন্ব, 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞ/ন, রাসায়নিক যন্ত্রার্দি এবং চিজ্র-. 
শিল্প_ ৫টি বিভাগে সর্ধসমেত ২৮৫টি দ্রব্য প্রদর্শিত 

হইয়াছে । এতত্তিনন জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের 

অন্তভূক্তি যে সমস্ত মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয় 
আছে, সেই সকল বিদ্যালয় হইতেও অর্নেক 

দ্রব্যাদি এবারে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই প্রকার 
প্রদর্শিত দ্রব্যের সংখ্যা ১৯২টি এবং রংপুর, মাঝা- 
পাড়া, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শাস্তিপুর, চাদপুর, 

ময়মনসিংহ, পাবনা, কিশোরগঞ্জ, যশোহর, নোয়া- 

খালি, মালদহ ও কুমিল্লার জাতীয় বিদ্যালয় সমৃহও 

এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন 

প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বৈজ্ঞানিক 
শিল্প সমূহের উপর লোকের মনযোগ আক হয়। 

বস্ততঃ ইহাই প্রদর্শনীর অন্যতম বিভাগ এবং. 
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ইহাতেই জাতীয় বিদ্যামন্দিরের উৎকর্ষ « প্রমা- 
ণিত হয়। এইবিভাগেষে সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শিত 

হইয়ছে তৎসমুদয়ের নামেল্লেখ করা এ হলে 

অসম্ভব । “কিন্তু মোচেল্র মাথায় দরব্যাদির উৎকর্ষতা 

দেখিলে আমারে জাতীয় উন্নতি যে সম্ভবপর 

তৎসন্বন্ধে অনেকটা আশার উদ্রেক হয়। এই 
বিভাগের দ্রব্যাদির মধো কৃষি বিষয়ক যন্ত্রাদির 

সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমরা উদ্যান সন্বন্থীয় 

যন্ত্রের মধ্যে কেবল একটি বিদের সুচারু কার্ষ্য 

দেখিয়া! বিশেষ আহ্লার্দিত হইয়াছিলাম। কিন্ত 
উহার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং মূল্যও 

অধিক,_-প্রত্যেকটি ৪২ টাক।। যীহারা এত- 
দেশে কৃষিজীবীগণের জন্য যন্ত্রাদি নির্দমীণ করিতে 

অগ্রসর হন, তাহাদের ইহা মনে রাখা আবশ্তক 

যে যন্ত্র কেবল গঠন প্রণালীতে উৎকৃষ্ট হইলে হইল 

মা। উহার মুল্যও সুলভ হওয়! আবশ্তক। 

বর্তমান সময়ে যে কত উৎক্কষ্ট বিদেশীয় যন্ত্র 
নির্শিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তৎ- 

সমুদয় এতদ্দেশে গ্রচলিত হয়না কেন? কেবল 

মহার্ধতার জন্ভ। যাহা হউক সাধারণভাবে 

আলোচন। করিতে গে.ল সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে 

বলিতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পবিতাগে জাতীয় 

বিদ্যামন্দির বিশেবরূপ কত কার্যয হইয়াছেন । 

জীবতত্ব বিভাগ সম্বন্ধে কিন্ত সেই কথ! বলিতে 

পারা বায় না। কুধুরী, বেঙ্গ, পায়র। প্রভৃতির শব 
ব্যবচ্ছেদ বিশেষ গ্রশংসাযোগ্য | কিন্ত জাতীয় 

বিদ্যামন্দির যেকি উদ্দেস্তে কতিপয় শুক উত্ভিদ 

গ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ আমরা বুঝিতে পারি- 
লাম না। উক্ত শুদ্ধ উদ্ভিদ সমুহের নমুনাগুলি 
€ 792১210থ) 31১50179208 ) প্রায়ই অযত্ব- 

রক্ষিত এবং সার জর্জ ওয়াট ও মিঃ ডুধি প্রমুখ 
উত্তিদতত্ববিদূগণের সংগ্রহের অপকৃষ্ট নমুন1 সমূহ 

চে | ভুত টা 

রই: সং গুহীত। এ ছুই চারিটি ছাড়া 
অপর নমুন। গুলিতে বৈজ্ঞানিক নামও দেওয়া! 
নাই। জাতীয় বিদ্যামন্দিরের ছাব্রগণের প্রস্তত ' 

দুইটি নমুন। পুস্তক আমর! দ্বেখিয়াছিলাম। কিন্ত 

তাহাতে আমর! বিশেষ প্রীত হইতে পারি নাই। 

আশা করা যায় যে, আগ।মী বৎসরে জাতীয় 
বিদ্যামন্দির জীবতন্ব বিভাগে, বিশেধতঃ উত্ভিদতত্ব 

বিভাগে উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ 
হইবেন। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগে ও বৈজ্ঞানিক শিল্প 

বিভাগে, উভয়স্থলেই অণুবীক্ষণ ও তাহার কয়েকটি 
অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে । অণুবীক্ষণের দুই একটা 
অংশ আগে যে এতর্দেশে প্রস্তত হইত না, তাহ 
নয়। কিন্তু ()1১3901%9 ও 13 01)1900 ব্যতীত 

অন্য সমস্ত অংশ এক সঙ্গে নিম্পাণ এই বোধ হয় 

প্রথম। আমর ছুইটি প্রদর্শিত জণুবীক্ষুণের সমস্ত 
অংশ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি 

নাই। কিন্তু যতদূর দেখিয়াছিলাম তাহাতে বোধ 

হয় যে 11106 9010015018)01)1, বিখ্যাত বিদেশীয় 

অথুবীক্ষণের সমকক্ষ হয় নাই। একবারে সমস্ত 
অংশ উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং 

যতদুর হইয়াছে তাহাতেই প্রীত হইয়া ভবিষ্যৎ 
উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই প্রত্যেক স্বদেশ 
হিতৈষী ব্যক্তির কর্তব্য কার্ময। 

রাসায়নিক বিভাগে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্ 

দ্বেখিলে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। কয়েকটি 

রাপার়নিক দ্রব্যাদি সন্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রযুষ্য। 

বিশুদ্ধ ব্রোমিন্, ইখিলস বোমাইড, প্রভৃতি 

বাস্তবিকই যথেষ্ট প্রশংপাযোগ্য । এই বিভাপে 

কয়েকটি খনিজ পদার্থও প্রদর্শিত হইয়াছে। 

সে গুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অভ্র, ফটকিরি, 

লৌহ, এবং লবণ অপরিষ্কত অবস্থা ও পরিষ্কৃত 
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হাতত ক তী 

অবস্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে (সামা পরিমাণে 

বন্ত্রাগারে এইরূপ পরিষ্কৃত দ্রব্য প্রস্তত করিতে 

গাঁর। প্রশংসাযোগ্য বটে, কিন্তু তখনই দেশের 

গুভদ্িন আসিবে, যখন এই সকল দ্রব্য ব্যবহারো- 
পযোগী কল কজার সাহায্যে প্রভূত পরিমাণে প্রস্তত 

হইয় দেশের নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইবে । 

আমর] চিন্রশিল্প বিভাগের অনেকগুলি চিত্র 

দেখিয়া! শিল্পীর গ্রশবংসা না করিয়া থাকিতে পারি- 

লাম না। সমস্ত চিত্রগুলির নাম এস্কলে উল্লেখ 

কর; অসম্ভব। হধাহার তৎসন্বন্ধে বিশেষ খবৰ 

চান তাছার। বিদ্যামন্দির হইতে প্রকাশিত 

প্রদর্শিত দ্রবোর তালিক হইতে সমস্ত বিষয় 
অবগত হইতে পারেন 

উপপংহারে আমর] এবারে প্রদর্শনী দেখিয়া 

বিশেষ গ্রীত হইয়াছি। যে সমন্ভ দোষের বিষয় 

পূর্ব্বে উল্লেখ কর! হইম্াছে, জামরা আশ কধি 
সেগুলি তবিষ্যতে সংশোধিত হইবে। জাতীয় 
বিদ্যামন্দিরের ইহ। প্রথম উদ্্যম। প্রথম উদ্যমে 

অনেক ক্রটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিষ়। 

আমর] হতাশ্বাস হইতে পারি না! জাতীয় শিক্ষা- 

পরিষদ দেশের গৌরব স্বরূপ । তাহারা দেশের 
মঙ্গলের জন্য যে ষথাপাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, সে 

সম্বন্ধে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন ন।। তাহাদের 

উত্তরোত্তর উন্নতি সকলেরই বাঞগ্ুনীয়। জাতীয় 

*শিক্ষা-পরিষদের মনযোগ এখনও বোধ হয় কৃষি 
৬উততিদ্তবের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয় নাই। 
তাই আমর। প্রদর্শনীতে এই ছুইটি অত্যাবশ্তকীয় 

বিষয় সম্বন্ধ প্রদর্শিত দ্রব্যাদির সংখ্যা কম দেখিতে 

. পাই। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞানের শিক্ষার সহিত এই 
ছুই বিজ্ঞানের শিক্ষ! একান্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় 

বিদ্যামন্দিরে আপাততঃ উপবুক্তরূপ কৃষি শ্রেনী 
নাই। “উদ্ভিদৃবিদ্যা . শিক্ষ। দেওয়ারও নুচাক্ুনপ, 

, কাণ্তিকশালি ধান্ত। . : ১৭ 
২০৯ ৭) | এপ সওজ 

স্পৃহা মশবপ্মাসুনশদেরে সি নব্য শা কচ সাজ রা টি 

লতা ত হজ * লি হচ্ছিল পপি ৩ 

বন্দোবস্ত নাই। ইহা ও মনে | রাখা আব্জক মে 

ভারতের অধিকাংশ ধন উ্ভিদ্জাত। সুতরাং 
তথ্বিযয়ক শিক্ষাতে জাতীয় বিদ্যামন্দির ঘতই 
অগ্রন্পর হন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গন। 

 কার্তিকশালি ধান্য। 

অজ ২1৩ বৎসর ধরিয়! খুলনা ও যশোহর 
জেলা পাটের অবস্থ] অত্যন্ত ধারাপ যাইতেছে, 
কিন্তু পাটের পরিবর্তে প্রজারৃন্দ পাটের জমিতে 
আর একটী নূতন ফদল উৎপন্ন করিতেছে যদ্দারা 
তাহাদের পাটের প্রলোভভনট] অনেক পরিমাণে 
বাস হইয়া পড়িতেছে। জমিদারগণ খাজন। বাকী 
পড়িবে বলিয়া পাট আবাদের ফোন প্রতিবন্ধক 
উপস্থিত কব্রিতেন না। গভর্ণমেপ্টও পাট ও ধানের 
বৎসরান্তে একটী করিষ। 1307615195 জইয়। পাটে 
বেশী লাভ থাকে এই বিবেচনায় প্রকাবাস্তরে 
প্রজাকে পাটের আবাদ করিতে প্রশ্রয় দ্দিতেন। 
বিষ্কায় ও বিজ্ঞানে চরম স্কান অধিকার করিলেও 
মনুষ্যের পক্ষে যেমন জীবের গ্রাণদান দেওয়া 
অসম্ভব, সেইরূপ প্রকৃতির বিকুষ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ 
করাও দুর্বল প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব! এই কারণে 
রাক্গ। ও প্রঞ্জ উভয়ের একান্ত যন সব্বেও প্রকৃতির 
দৌরাষ্মে আজ কএক বৎসর এ অঞ্চগে পাটের 
আবাদ ভালরপ হইতেছে না, আর সঙ্গে সঙ্গে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপটাও অনেক পরিমাণে কমিয়া 
গিয়াছে । চাষীগণ শত বাধা বিদ্ব প্রত্যাখান 
করিয়া] সর্ব প্রথমে পাট বুনিত, পাট ভাল না 
জন্মিলে সেই সমস্ত জমি প্রায়ই পতিত থাকিত। 
সম্প্রতি ভাঙ্গার জমিতে পাট ভাল না জদ্মিলে সেই 
সমস্ত ডাঙ্গার জমি তাঙ্গিয় এদেশের প্রজারা একনি 
নূতন ফলল লাগাইতেছে। এ ফসল অন্ত কিছুই 
নহে, আমাদের সেই পুরাতন কার্তিক শালি ধাম ।" 
কাঙ্িক শালি ধানের চাষ এ অঞ্চলে প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়। যাইত ন1 ; বর্তঙানে প্রজাকূল কার্তিকশালি 
ধান্তে "বিশেষ লাভবান হইতেছো. এই ধান্তকে 

পপর রা 
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মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে স্থানে স্থানে ধাপ শাল ধান 
ফহিয়। থাকে, কিস্ত সে অঞ্লে এই ধান্যের প্রচুর 
গরিমাণ আবাদ হয় না। যাত। সামান্ত আবাদ হইয়। 
থাকে তাহ] অগ্নে ফুলিয়া উঠার দরুণ গাধি পোকা 
নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একীটে ফুল। ধান্যের 
সমস্ত দুধ টুকু খাইয়া! শীবগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। 
এই কারণে সে দেশের চাধার ইহার অধিক 
আবাদ করেনা। কান্তিকশালিকে বড়ান আউস 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1; কিন্তু আস্ত ধান্ঠ বুনিতে 
হয়, আর কাত্তিকশালি ধান রোপণ করিতে হয়। 
কার্তিকশালি ধান্য আউসের সঙ্গে পাকিবে না 
অথচ ইহ! ছোটন। আমনের অনেক পূর্বে পাকিয়। 
ঘাইবে। ইহার একমাত্র দোষ এই যেএধান 
আশ্িন মাসে ফুলিয়। উঠিবার সময় ধদ্দি একট! 
€ গাজল ) ঝড় বাতাস পায় ত সমস্ত ধান মাটিতে, 
পড়িয়। যায় এবং শীষে চিট পড়িয়। থাকে । ইহ! 
শ্রাবণের শেষে রোপণ করিয়। আবার কাঠিকের 
মাঝামাবি কাটিয়া লইতে পার। যাইবে । এক্ষণে 
আমাদের আলোচ্য বিষয় কানব্তিকশ।লি ধান্ 
বর্তমান সময়ে সর্বদেশে উপযোগী কি না? যে 
সমস্ত জেলায় কাঠিকশালি ধান্টের আব।দ হইতেছে 
সেই সমস্ত স্থানে কার্বিকশালি ধান্ত ভালরূপ 
জন্মিতেছে কি না? স্থানে স্থানে বহু পূর্বব হইতে 
কাহিকশাটি ধান্তের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া 
যাইত কিন্ত ইহ! তৎকালিক প্রকৃতির উপযোগী 
না হওয়ায় চাবীবৃন্দ এই ধান্টের আবাদ একেবারে 
ছাড়িয়। দিযাছিল। 

প্রক্কতি দেবী যদি শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে অতি 
বর্ষণ করেন আর আশ্িন, কান্তিকের দিকে বারি 
বর্ষণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন তাহ। হইলে 
ধান পাফিবার সময় দেবমাতৃক দেশে 
একেবারে সর্বনাশ ঘটিল, আর নদীমাতৃক 
দেশে যারাম'রি কাটাকাটি করিয়। সামান্ত 
ফিছু ফসল জন্মিল। ধেমন রাঢ় দেশ। রাঢ় 
দেশে আশু ধান্টের আবাদ নাই। পাটের 

'গনিবর্তে রেশম তু'ত তাহাদের ভাঙ্গার জমির 
প্রধান, আবাদ। রাড 'দেশে আশ্বিন কািক 
মাসে অনাবৃষ্টি হইলে তাহাকে “কেতেরো” কহিয়। 
ধাকে। রাড? নদীমাতৃক দেশ, নদীতে বৃন্ত। না 
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আপিলে সে দেশে আবাদ হয় না, বর্ঝার জলে 
ধান্ত রোপণ হইলেও প্রায়ই নদীর বান আসিয়! 
ধানের ভূয়ে জল দিয়! ধান রক্ষা করিয়৷ থাকে । 
কেতেরেো হইলে সেদেশের লোকে নদী, নালা, 
খাদ থন্দ, ডোব।, প্রক্ষরিণী যেখানে বর্ধার জল পায় 
ছি'চিয়া কোন গতিকে আবাদ রক্ষা করে, এই 
সমস্ত ছি“চের গল্প শুনিয়। আমাদের চাধার। তাহা- 
দের পাগল আখ্যা দিয় থাকে । আর সে দেশের 
আব।দের কথ »শুনিয়! হাসিয়া আটখান। হইয়া 
পড়ে। আশ্িন, কাহিকে অনারটি হইলে রাঢ় 
অঞ্চলে আবাদ রক্ষা করিবার উপায় আছে, কিন্ত 
আমাদের এই দ্েব্মাতৃক দেশে এ সময় বারি- 
পাত না হইলে মাঠের ধান মাঠেই শুফ হইয়। 
মরে এবং বর্তমানে হইতেছেও তাই। বাছ 
অঞ্চলে ছোটনা ও বড়ান আমন ধান ভিন্ন অন্য 
ধান প্রায় জন্মায় না, কাছে কাজেই যর্দ চাষ! 
থরচের লাঘব জন্য, ছি'চের তয়ে কার্তিকশালি 
ধান্য রোপণ করিত তাহাও গদি পোকায় নষ্ট 
করিয়। দ্িত। রাটঢ়ের সমস্ত মাঠে কিছুই নাই 
মাঝে এক আধ খানি ভু"ই অগ্রে ফুলিয়া উঠে 
বলিয়। মাঠে সমস্ত গাদি পোক। একযোগে ধান্ের 
হ্বীষগুলি আক্রমণ করিয়। নঈছ করিয়া! ফেলে । যদি 
রাঢ়ের সমস্ত প্রজ্াবৃন্দ একযোগে মাঠে কার্তিক 
শালি ধান্ঠের আবাদ করিত, তাহ। হইলে তাহা- 
দেরও আর কেতেরোর সময় প্রাণান্ত পরিশ্রম 
করিয়া জলের জন্য দাঙ্গা ফৌজদারি করিয়৷ ধান্য 
রক্ষ। করিতে হইত না! । আর গাদি পোকাও তাহ।- 
দের মাঠের আবাদ নষ্ট করিয়া ফেলিত না। 
আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটন। হইতে বিশ্ব- 
ব্র্মাণ্ডের বিশ্বকর্পমার বিপুল বিধান লক্ষ্য করিয়া, 
দেখিলে আমর! বুঝিতে পারি চিরদিন তিনি কিছুই 
একভাবে রক্ষ। করিতে পারিতেছেন ন।। আজ 
বাহ! শুত হইতেছে কাল তাহা অশুভ করিতেছেন, 
আজ যেখানে জঙ্গল কাল সেখানে নগর, আজ 

যেখানে জল কাল সেখানে দ্বীপ। পৃথিবী যখন 
পরমুখাপেক্ষী ছিল না নিজের আগুনে নিজেই 
পুড়িত, তখন ছয় খাতু ছিলনা । এক গ্রীত্মই 
তাহার উপযুক্ত জীব, জানোয়ার গাছ গাছড়। ও 
তদীয় আহারাদির সৃষ্টি করিত। গ্রীগ্মের পর 
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ক্রমেক্রমে সকলে আসিয়া টি? দিলেন। এক্ষণে 
আবার একটু হুগ্ম দি দিয় দেখিলে আমর! 
অনায়াসে বুঝিতে পাৰিব যে, বর্তমানে ছয় খতুর 
কঁথঞ্চিত পরিবর্তন খটিতে আরম্ভ হইয়াছে। 
শরৎ, বসন্তের যেন ক্রমশঃ বার্ধক্য উপস্থিত হই- 
তেছে বলিয়। অনুমান হয়। যাহা হউক বর্তমান 
সময়ে খতুর পরিবর্তন ও বর্ষার ভাব তঙ্গি দেখিলে 
স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে. প্রকৃতি পূর্নে যাহার 
উৎকর্ষ সাধন করিতেছিলেন “এক্ষণে আবার 
তাহারই হতাদর কবিতেছেন। যে কার্তিকশালি 
ধান্ প্রসব করিতে তিনি একদ্দিন নাচ।র ছিলেন 
আবার আজকাল সেই ধান্ঠের প্রতি তাহার ভাল- 
বাগা ক্রমশঃ বাড়িয়। উঠিতেছে। তিনি শাহাকে 
ভাল বাসিবেন আমাদেরও বাধ্য হইয়া তাহাকেই 
আদর করিতে হইবে। আমাদের সময়োপযোগা 
খদ্যের তিনিই ব্যবস্থা করিবেন, আমর! উপলক্ষ 
মাত্র । দেবমাতৃক দেশে আশিন, কার্তিক মাপে 
বারিপাত বন্ধ থাকিলেও কার্তিকশালি ধান্য নষ্ট 
হইতে পারে না। যে সময় ধান্যের থোড় হইবে 

সেই সময় ধার্দ বৃষ্ট ন। হয় ত ধানের শীষ ফুলিতে 
পারে না, কিন্তু যে ধান কার্তিকের মাঝে পাকিয়া 
উঠিবে তাহাকে ভাদ্র মাসে অবশ্ ফুলিয়। উঠিতে 
হইবে। আজ পর্যযস্ত কখনও ভাদ্র মাসে অনা- 

বৃষ্টর কথ৷ শুনিতে পাওয়। যায় নাই। যেধান 
তাদ্র মাসে থোড় বাধিবে সে ধান কখনও আগ্গিন, 
কার্তিকের পুড়িতে নষ্ট হইতে পারে না । এবৎসর 
এদেশে ধাহ। অসম্ভব তাহা সম্তধ হইয়াছে। নিচু 
জমির আমন ধান গুলি বৃষ্টির অভাবে মরিয়। 
গিয়াছে আর প্রঙ্গগণ পাট তাল জয়ায় নাই বলিয়। 
»পাটের ভাঙা অমিগুলি ভাঙ্ছিয়। শ্রাবণের শেষে 
যে কার্ডিকশালি ধান্ঠ রোপণ করিয়াছিশ সেই 
সমস্ত ধান শষ তরে মাটিতে লুটাইয়। পড়িয়াছিল। 
এমন সুন্দর ধান এমন সুন্দবু শীষ আমর] অনেক 
দিন ম!ঠে দেখিতে পাই নাই, মাঠের দিকে চাহিলে 

' আপনা আ্পনই মনে. আসিত লঙ্গী যেন বিলের 
জল হইতে ডাঙ্গায় আসিয়! হাফ ছাড়িয়া বচিতে- 
ছেন, এবার এদেশের প্রজাগণ কেবল মাত্র কার্তিক 
শাপি ধনের দৌলতে জমিদার ও মহাজনের দেনা 
পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনাক্ক্টিতে 
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 ধান্ত রক্ষা খাছ হইলে, পাটের জমিতে কম 
খরচে ধান্ত উৎপন্ন করিতে হইলে দেশে দেশে 
কার্তিকশালি ধান্যের আবাদ করা বর্ধমানে একাস্ত 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা হইতেছে । আোম্বিন, 
কার্তিকের জল ব্বাতানে যর্দি'কখন ধান পড়িয়। 
গিয়। চিট! পড়িয়া! যায়, তাহ! হইলে একেবারে 
পুড়ি হইতে কার্িকশালি ধান্যের আবাদ সহত্্ 
গুণে শ্রেয়ঃ। বর্তমানে খতুর পারবর্তন দেখিলে 
বুঝিতে পারা! যায় যে কার্তিকশালি ধানের 
আবাদ কোন দেশে অকৃতকার্ধ্য হইবার সন্তাবন। 
নাই |, 

২ শী তত শা মপকেশরণি। পা শাসিত তে নস সপ 
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উ্রজগৎপ্রসন্ন রায়। 

আমেরিকায় ভারতের শ্রমজীবী । 

আমাদের দেশে অনেকেই হয় ত মনে করিতে 
পারেন যে আমেব্রিকায় ভারতের শ্রমজীবীদিগের 
উপর অবিচার অত্যাচার কর। হয়। গত বৎসরের 
কয়েকটী ঘটনা হইতে এরূপ অনুমান করা 
স্বাভাবিক | আমর। এখনও আমেরিকায় ভারতের 
অমজীবীদিগের অবন্থ! অনুসন্ধান করিয়। দেখিবার 
অবকাশ পাই নাই। কিন্তু এখন আর বিলম্ব 
করিলে চলিবে না। বর্তমান সময়ে দুইটী বিষয়ে 
সর্বপ্রথম দুটি করিয়া চলিতে হইবে। এই. ছুইটী 
[ব্যয়ের মধ্যে একটী দেশের আত্যন্তরিক অবস্থা) 
অপরুটী পরবাজ্ে সম্মান লাত করা । পররাজ্োর 
উপর প্রতিষ্ঠ। স্থাপন কৰিলে যে কেবল বাণিজ্য 
ব্যবসার স্বচ্ছলত। বৃদ্ধি পায় এমন নহে, উহাতে 
পররাদ্দের সহিত মিএতারও সুযোগ মিলে। সেই 
জন্যই বোধ হয় ইউরোপের রাজ্যসমূহ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে শ্রমজীবীদিগকে চালনা করিয়! থাকে । 
যাহাতে এই অনভিজ্ঞ শ্রমজীবীগণ বিদেশে যাইয়া 
অনভিজ্ঞতাঁর ফলে আন্তর্জান্ডিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট ন! 
করিয়া ফেলে তজ্জগ্ক বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা হয়? 

প্রত্যেক দেশের রাজপ্রতিনিধিগণ আগন আপন 
দেশবাসীর্দিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। 
আমেরিকার শ্রমজীবীগণ যে. ভারতের প্লীদী- 
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দিগে্ উপর « এত  ক্ষেপা শা ভার সংক্ষেপে 
হই বলা ধাইতে পারে যে ভারতের শ্রমজীবীগণ 
উহাদের উন্নতির অন্তরায়। কেবল কষ্ণকায় 
ঘলিয়া উহাদের ভারতবাসীর উপর এতটা! বিদ্বেষ 
করিবার কারণ দেখি না। শক্ত শত নিগ্রো। মজুর 
শ্বেতাঙ্গ শ্রমর্জীবীদ্দিগের, ইউনিয়ন দল ভুক্ত। 
উহার ইউনিয়নের নির্ধারিত বেতন অথবা মন্তুরি 
অন্গুস]রে কার্য করে। শ্রম্জীবাঁদিগের জোটকেই 
ইউনিয়ন বলে। এখানে প্রত্যেক ব্যবসারই এক 
একটা ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন দলভুক্ত মন্ুর- 
গণ ইউনিয়ন সভার নিয়মাধীন হইয়া। কার্ধ্য করিয়। 
থাকে। উহাতে উহাদের মজুরির হার কমিয়। 
যাইবার আশঙ্ক। নাই বরং উত্তরোত্তর শ্রমঞ্জীবী- 
দিগের অবস্থা উন্নত হইতেছে । প্রথমতঃ ভারত- 
(বাসী কুলিগণ ইউনিয়নের কোন ধার ধারে ন।। 
ইউনিয়ন কোন কার্্যের .য মন্তুরি নিদ্ধারণ করে 
উহার অনেক কমে কার্ধা গ্রহণ করে। অনেক 
সময় এমন দেখ! গিয়াছে যে ইউনিয়নে ধার্যয ২৫২ 

পঁচিশ টাক] মজুরির স্থলে ভারতের কুলিগণ ৫. 
টাক! ব। উহার কমে কার্ধ্য গ্রহণে প্রতিশ্রুত হই- 
য়াছে। শ্রমজীবীদিগের উন্নতির পক্ষে উহ1 যে 
কিরূপ সাংঘাতিক ধাহারা এদেশের অর্থনীতির 
অবস্থা পাঠ করেন নাই বা চিন্তা করেন 
নাই তীহার। বুঝিতে সক্ষম হইবেন ন। তবে 
বলিবে উহ্থার। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া! ভারতের কুলি- 
দিগের ভ্তায় বসবাস করেনা কেন। প্রথমতঃ 
উহার! জন্ম হইতেই এক বিভিন্নভাবে থাকিতে 
অত্যন্থ। দ্বিতীয়তঃ উহার ভারতের লোটা ও 
লেঙটীধারী কুলীদের শোচনীয় অবস্থা অনুকরণ 
করিতে ইচ্ছা করে না। ভারতের কুলিগণ যে 
ভাবে আমেরিকায় অবস্থান করে উহার একট! 
নযুনা দিতেছি । কোন স্থানে ৫1৬ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট 
একী বাটী ভাড়া করে। এই বাটীতে আমে- 
লিকার মজুরের] ৫৬ জনের অতিরিক্ত বাস করে 
আা। কিন্তু আমাদের দেশের কুলিগণ সময় সময় 
'ই$৩* পচিশ ভ্রিশজন বাস করিয়। থাকে । 
.€তাঁজনাস্তে উদ্ধত ভাল ভাত জানালার ভিতর 
'“খি্গা বাত্াায় ফেলিয়া! দেয়ণ: উহা! এদেশে স্বাস্থ্য 
পরিযগের বাহভৃত।. তারপর ঝগড়। বিবাদনিকষ্ট 

হুড ঠা ইত ভর ওটি বিলি সতী ছক জাত 

তাষায় “গালাগালি, হউগোল করিয়া কথাবার্ধার ত 
অন্থইট নাই। শীতের সময় যখন কাজ কর্খের 
অতাব তখন শত শত কুলি কোন সহরে জমা হয়। 
অনেকে পাচ টাকার কাজ চারি আনায় করিতে 
সম্মত হয়। কাজেই এখানক্কার লোকে বিশ্বাস 

করিতেছে তারতবাসীরা চীনে কুলি হইতেও 
অধম। আর, হিন্দুরা অপরিফার জাত বলিয়! 
ইহাদের ধারণ] হইতেছে । লোকে বিশ্বাস করি- 
তেছে, আফ্রিকার নিগ্রোর্দের সত্য করিবার জন্ঠ 
যেমন খ্রীষ্টান মিসনারীর দরকার, তেমনি হিন্দুদের 
সভ্য করিবার জন্য, ধর্মে ও নীতিতে উচ্চ করিবার 
জন্য মিসনারীর দরকার । ভারতবাসী অদূরদশাতার 
ফলে আমেরিকাবাসীর বন্ধুতা স্বারাইয়৷ ফেলিতেছে। 
চীনবাসীর মূর্খতার ফলে চীনেক্প কুলি হইতে চীনা" 
গণ 'কুলি' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এখনও অনেকে 
বুঝিতে পারে ন৷ চাইনীঞ, কুলি ব্যতীত আর কিছু 
হইতে পারে কিনা। ভারতথাসীর এক গুরুতর 
কর্তব্য সম্মুথে এই যে জাতের কুলিদিগকে 
স্বদেশের ও বিদ্বেশের অবস্থা অবগত করাইয়। 
তাহাদিগকে আত্মপন্মান রক্ষা) করিতে শিক্ষ। 

দেওয়।। 
ভারতের কুলিদিগের মধ্যে অধিকাংশই শিখ। 

এই শিখ কুলিদের মত এষন নিরক্ষর নির্বোধ 
লোক আর এ জগতে নাই। শিখদের ছুর্গতি 
সত্যই অবর্ণনীয়। আজ আমেরিকায় শিখ 
কুলিগণ স্বদেশের উন্নতির এক বিষম অন্তরায় হইয়। 
দাড়াইয়াছে । কে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক উহা- 
দের সম্মুখে ধরিবে ? কে উহাদের অর্থনীতিসম্মত 
ইউনিয়নের আবশ্ঠকতা বুঝাইয়৷ দিবে? অর্থ- 
নীতির বিরুদ্ধ পক্ষে চলিয়। ইহ!র। এদেশে ক্রমে 
ক্রমে স্বীয় শ্রমের মূল্য হ।স কারয়৷ ফেলিতেছে; 
এবং সভ্য জগতের শ্রমজীবী সমাজে ভারতীয় শ্রম- 
জীবীকে ঘ্বণ্যনীয় করিয়। তুলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতবাসী মান্রের উপরে এদেশবাসীর একটা 
হীন ধারণ! জন্মিতেছে। ধনী ও শ্রমী এই উতয়কে 
লইয়াই শিল্প, বাণিজ্য ও সভ)তার উন্নতি 
বিদেশে ভারতীয় শ্রমের মূল্য হীন করাতে প্রভূত 
অনিষ্ট সাবিত হইতেছে। 

ক্বার ভারতবাসী শ্রমজীবীর এত অল্প অ্ভুরিতে 
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খাটিবার আবশ্তকতাও তো নাই। বাহ! হউক, 
এই সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। 
কিন্তু সম্প্রতি বক্তব্য এই যে, ভারতের নানাপ্রদেশে 
"শ্রমজীবীদিগকে তাহাদের শ্বার্থ ও সত্ব এবং 
ইউনিয়নের মর্ম সম্বন্ধে শিক্ষ! দেওয়ার আয়োজন 
করা বর্ডব্য। 

এক (দ্য এ ওল ওসি 

পত্রাদি | 

শ্রীযুক্ত এম, দি, হালদার । 

গিনি ঘাসের চাষ-__(১) উচ্চ,সর্দ দৌধাশ 
জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত, (২) বীজ এবং চাপড়! 
উভয় প্রকারে উক্ত ফসল উৎপাদিত হইতে পারে। 
বীজ বুনিবার সঙ্গয় বর্ধার শেষ এবং চাঁপড়। বসাই- 
বার প্রশস্ত সময়. ফান্তন, চৈত্র । (৩) বিঘা প্রতি 
/১ সের বাঁজ যথেষ্ট। উহার মূল্য ৫২ টাকা। 
মূল অথব৷ চাপড়া বসাইতে হইলে বিঘ। প্রতি /৬ 
সের মূল লাঁগিতে পারে, উহার মূল্য ১০২ টাক] । 
বীজ এবং মূল উভয়ই কিছু ছুশ্প্রাপ্য ৷ (৪) বর্ষ।- 
কাল ব্যতীত অপর সময় জল সেচন আবশ্তক। 
(৫) বিঘ! গ্রতি ১০০/* হইতে ১১৫/* মণ পরি- 
মাণ কাচা ঘাস জন্মিতে পারে । প্রত্যহ অর্দ মণ 
হিসাবে এক একটি গোরুকে খাইতে দিলে উক্ত 
ঘাস দ্বার। প্রায়'৮ মাস চলিতে পারে। ৬) 
গিনি ঘাস কাচা এবং শুফ উভয় অবস্থাতেই 
ব্যবহৃত হইতে পারে। (৭) চাষের ব্যয় বিঘা 
প্রতি প্রা ২৫২ টাকা। : কঃ সঃ। 

জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক লিখিতেছেন, আম 
»গাছের ডালে কাল দাগ হইয়াছে এবং গাছ পোক। 
দ্বারা আক্রাত্ত হইয়াছে । আক্রান্ত গাছের নমুনা ন! 
পাইলে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক পরামর্শ দিতে 
পার বায় ন।। কঃ সঃ। 

শ্রীযুক্ত হিমাংগু ভূষণ সেনগুপ্ত, সৈষনসিংহ | 

(১) গোল মরিচের চাষ এতদদেশে হয়'ন!। 

মান্জাজ ও বোদ্বাই প্রদেশেই উহার চার হয়। 

প্াদেশিক কৃষি সংবাদ | 

২) ) লটকান চামের বিশেষ হে কোন গা মা ণ 

মানাল শসা ৮০ ররর অহ, ০. ৪ ০.০ টি 
হি তন 2% পি 

বর্ষাকালে বীজ হইতে চার! উৎপাদিত হয়। ৩1৪ 
বৎসরেই গাছ ফলিতে আরম্ভ করে। বীজের 
সহিত জড়িত রঞ্জক অংশের টুপর তপ্ত জবস ঢালিয়। 
দেওয়া হয়। উক্ত জলে কিছুক্ষণ ভিজার পর 
কাঠের হাতুড়ির দ্বারা, পিটিয়। বীজ হইতে রঞ্জক 
পদ্ধার্থ পৃথক করা হয়। পরে উহা শুষ্ক করিলেই 
রং বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে। কঃ সঃ। 

জীযুক্ত প্রসনকুমার তরফদার, 
, কাশীপুর, রাজসাহী |: 

(১) বেগুনে পিপীলিকা-£-_৩ তাগ গুষ্ক 

কাঠের ছাই ও ১ ভাগ চুণ মিশ্রিত করিয়া! একটি 
থলিতে রাখিয়া গাছের উপকু উক্ত চূর্ণ ছড়া ইয়া 
দিলে পিপীলিকার উপদ্রব কমিয়া বাইবে। হলুদের 
জল, তামাকের জল, লগ্ন পার্পল প্রস্ৃতির দ্বারাও 
উপকার পাওয়। যায়। কঃ সঃ। 

প্রাদেশিক কষি সংবাদ । 

কাটোয়া ।-_গত আশ্বিন মাস হইতে বৃষ্টি 
না হওয়ায় মহকুমার অন্তর্গত অনেক স্থানে জলা: 
ভাব উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বপূর্ব বৎসরে এ 
সময়ে কিছু কিছু বারি বর্ষণ হইয়া থাকে । কিন্তু 
এ বৎসর বিন্দুপাতও হয় নাই, হলকর্ষণ কার্ধ্য 
এখন পধ্যস্ত একেবারে বন্ধ আছে। আতর খুব 
অল্পই হইয়াছে, যাহ। হইয়াছে তাহাও বৃষ্টির অভাবে 
অত্যধিক রৌদ্রোত্তাপে পড়িয়া যাইতেছে । সকল 
পল্লীরই ইঙ্ষুমাড়াই কাধ্য হইয়া গিয়াছে । কৃষক- 
গণ অতি অল্প পরিমাণেই গুড় এবার পাইয়াছে। 
ষে কৃষকের ২০২৫ ম্ণ গুড় হইত তাহার .এবার 
দেড় মণ কিন্বা ছুই মণ হইয়াছে। আগামী 
বৎসরের জন্য ইক্ষু বীজ সংগ্রহ করা কবকের পক্ষে 
কঠিন হইয়াছে। ( গ্রহন, ২৭শে টৈব্র৭) 

বিগত কয়েকদিন হইতে উপযুণ্যপরি বৃষ্টি হওয়ায় 
বেশ ঠা পড়িয়াছে।  কাটোয়। সন্নিহিত স্থান, 
সবুর হলকর্ষণ কার্ধ্য চলিতেছে, অনেক স্থান. 



২. 

শিস পু ললিত লিল 
টা টি 

প্রায় শেষ হইয়াছে । চাউলের মূল্য বর্তমান 
সপ্তাহে ৪1%* হইতে ৪%%/০ পর্য্যন্ত । 

টা (১০ই বৈশাখ ।) 
৬৬ 

| মাটোর |_এ পথ্যস্ত বিশু্মাত্র বারিপাত 
হইল না। দুই দিন আকাশে বেশ মেঘ দেখা 
গিযাছিল, কিন্তু শুকনো! ঝড় হইয়। মেঘ স্থায়ী 

, হইতে পারে নাই। সহরবাসীর কেবল ধুলি 
ভক্ষণ লাত হইয়াছে । গত'কল্য সহরে বেশ বৃষ্টি 
হইয়াছে। অন্ত্র না হওয়ায় নাটোর অঞ্চলে 
গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইতেছে । সে অগ্লে 
তিল একটি প্রধান শন্য, তাহ। বৃষ্টি না হওয়ায় 
কেহই প্রায় বুনিতে পারিল না। তাহেরপুর 
অঞ্চলে এ সময় পেঁয়াজ একটি ক্ষকদিগের প্রধান 
অবলম্বন, অতি ক্ষুদ্র কষকও এই শস্তে ২৫৩০২ 

টাক! আয় করে। কিন্তু এবার সে শশ্য হইল না। 
পিয়্াজের চাষে প্রচুর জল দ্রকার। কঁষকগণ 
গ্রামস্থ পুঞ্করিণী গুলি পেঁয়াজের জমিতে জল 
ছেচিয়] শুকাইয়! ফেলিয়ছে। এখন এক দৈব 
ভরসা। বৃষ্ট হইলে কিছু আশ! ছিল । 

৩০শে চেত্র। 

| বাকুড়। |_ জেলার বহু স্থানেই প্ররুত জল- 
কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে । মানুষের তো! কথাই নাই। 
গে! মহিষাদদি গৃহপালিত পশুরও পানীয় জল এবং 
খাদ্যের অভাব হইয়াছে | সর্বত্রই “জল জল' রব 
হইয়াছে। বাকুড়। দর্পণ, ৩শে চৈত্র । 
_ উপরে উদ্লিধিত ছান সমূহে সুরৃষ্টি হইয়াছে। 
চাষের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে । অদ্যাপিও কিন্তু 
পানীয় জলের অভাব মোচন হয় নাই। কৃঃ সঃ। 

ধাঙ্গালার রবি ফসল |-_-১৯০৮ সালে 

রবি ফসল সংক্রান্ত সরকারী হিসাব পাঠে জান! 
বায় যে, কোন কোন জেলায় এ ফসল সেপ্টেম্বরের 
শেধতাগে কূষকের। বুনিতে আরম্ত করে; কিন্ত 
মাটিতে রস ন! থাকিলে কার্য্ের অনেক ব্যাঘাত 
হুয়। বৃষ্টির অতাবে ফসলের অনেকটা ক্ষতি 
হইয়াছে, বিশেষতঃ উত্তর “বেছারের যে সকল 
“অঞ্চলে সরকারী” পয়ঃ প্রণালী হইতে জল লইয়া 

১৪7 

রোপণ বর লি ধান্যের [বীজ বপন 

চারার 
শি তত গেল 

৭ লি ভাজ জী স্ঠ ৪৪ হাত ভা চাও 575 টীম জা ভীত ভাগ চি চটি 

ক্ষেতে যার জবির নাই, সে সকল অঞ্চলে 
ক্ষতির পরিমাণ কিছু বেণী হইয়াছে । জানুয়ারির 
শেষভাগে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমে যে বারিপতন 
হয়, তাহাতে এ ফপলের পক্ষে বিশেষ উপকার 
সাধিত হইয়াছিল। রবি ফসলের আবাদ বেহার 
অঞ্চলেই কিছু বেণী, কিন্তু এ অঞ্চলে বৃষ্টি সর্বত্র 
সমভাবে পতিত না হওয়ায় ফসলের পক্ষে ক্ষতি 
হইয়াছে । বিগত পূর্ব বৎসরে ৭৯২১৩০* একর 
জমিতে এই ফসল বোনা হইয়াছিল । এ বৎসরে 
৫৮৩৬৮০০ একর জমিতে উহা বোনা হইয়াছে; 
অর্থাৎ পুর্ব বৎসর অপেক্ষা! ১২৩৯০০ একর কম 
জমিতে উহ! বোনা হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশে যে 
কয়টি জেলায় এই ফসলের চাঁষ অধিক, তন্মধ্যে 
১৯টি জেলা বিশেষ উল্লেখযোশা । এই সকল 
জেলায় নিয়লিখিতরূপ ফসল জঙ্গিয়াছে £_ _বর্দমানে 
শতকর। ৭৮ সাহাবাদে ৭৭, সক্ণে ৭৩, গয়। এবং 

লিংহভূমে ৭২, সাওতাল পরগণায় ৭১, খুলনায় 
৭০, চম্পারণে ৬৭, যুঙ্গেরে ৬০, পাটনায় ৫৯, 
তাগলপুর এবং পালামোয় ৫৫, মুশিদাবাদে ৫১, 
যশোহরে ৪৬, পুর্ণিয়ায় ৩৬ এবং দ্বারবজ্গ ২৫। 

সার-সংগ্রহ। 

চীন! বাসন । 
পরমিটের আমদানী তালিকায় দেখা গেল 

গত বৎসরে ৪২ লক্ষ ২২ হাজার টাকার চীনার 
বাসন এদেশে আমদানী হইয়াছে । উহার পুর্ব 
বৎসরে প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকার একপ্র বাসন আসিয়া- 
ছিল। ইহাতে দেখ। যাইতেছে অন্তান্ত বিদেশী 
সামগ্রীর আমর্।নীর ভ্াায় ইহারও আমদানী উত্ত- 
রোত্তর বাড়িতেছে। আমাদের দেশে চীন। মাটির 
অভাব নাই । চীন! মাটির প্রধান উপাদান কেও- 
লিন। স"াওতাল পরগণার মঙ্গল হাটে আজন্মকাল 
কেওলিন মাটি বিদামাঁন - রহিয়াছে । এতকাল 
এতারুশ ধননাগমের একটা উপকরণ ব্যর্থ পড়িয়া- 
ছির্ল। এইবার কতকগুলি উদ্যোগী এ মঙগগল 
হাটের চীনামাটি রা সানক, পেয়ালা, পিকদ্ধানী, 
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দোয়াত, কলম, ই কাধবার ছোট ছোট 
বাটি, থেলান! ইত্যাদি নান! সামগ্রী প্রস্তুত করিতে- 
ছেন। শুনিলাম তাহার! কিছু দিন হইল জর্্মানী 
হইতে কল আনাইয়। তাহাতে প্র সকল সামগ্রী 
তৈয়ার করিতেছেন, ইহাতে প্রতিদিন প্রায় দেড় 
হাজার পেয়াল। প্রস্তত হইতেছে। পূর্বে ৫০ জন 
কারিকর সমন্ত দিন খাটিয়াও ১২৫টির অধিক 
পেয়ালা তৈয়ার করিতে পারিত না। যাহাতে 
তাহাদের কারখানার সামগ্রী কোন অংশে বিদেশের 
আমদানী জিনিস অপেক্ষা নিকৃষ্ট না হয় এবং 
তাহার নক, রং ইত্যাদি দেখিতে সুশ্রী হয় এজন্য 
তাহারা জাপান হইতে দুইজন ওস্তাদ কারিকর 
আনাইয়াছেন। এই ব্যবস্থায় যেমন এক দিকে 
জিনিস ভাল হইবে ও সেজন্য কাটতি বাড়িবে, 
অপর দিকে এছই জন জাপানী ওস্তাদের কাছে 
এদেশের কারিকরের। শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। 
এতত্তিন মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী রাজমহল হইতে 
চীনামাট আনাইয়! কলিকাতার উপকণ্ঠে চীন। 
বাসনের কারখান। স্থাপন করিয়াছেন। এই 
কারখানার *প্রস্তুত বাসন বিদেশী আমদানী বাসন 
অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এইরূপ যদি 
আর দুই দশটি কারখান৷ স্থাপিত হয় তাহ! হইলে 
দেশের প্রয়োজন মিটাইয়। ক্রমে এ সকল গ্িনিস 
বিদেশে চালান যাইতে পারে। যদি এরূপ হয় 
তাহা হইলে দেশের ৪২ লক্ষ টাক ত রক্ষা হইবেই 
আবার বিদেশ হইতেও দেশে টাক। আসিবে । 

শিল্প বিজ্ঞান সমিতি । 
এই সমিতির ষষ্ঠ সংবাৎসরিক অধিবেশন 

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে হইয়৷ গিয়াছে। 
রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাছর সভাপতি মনোনীত 
'হইয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

উক্ত সমিতি ইউরোপু প্রভৃতি অঞ্চলে শিরপ- 
বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি অথবা পাথেয় দিয়া এ 
বৎসরে যে একশতটি ছাত্রকে পাঠাইতেছেন, 
তন্মধ্যে ইংলগ্ডে যাইবেন ২৫ জন, ১৭ জন জাপানে, 
৩ জন জন্মানিতে, ১ জন সুইডেনে, ১ প্জন কানা- 
ভাক্ন এবং ৪ জন আমেরিকায়, অবশিষ্ট ৪৯'জন 
ইউরোপের কোথায় কোন কোন অঞ্চলে খ্যইবেন, 

সার জী | 

এখনও ঠা সত হয়, টা 

৩ 

পার সকল ছা 
দের মধ্যে ২৭ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। 
তাহাতে মাসে ৭৭৫ টাক! ব্যয় হইবে । এই ২ 
জনের মধ্যে ৮ জন বিশ্ববিগ্কালয়ের খুব ভাল 
গ্রা্থুয়েট : সর্বোচ্চ বৃত্তি মসিক একশত . টাক, 
নদীয়। জেলার একজন হিন্দু যুবককে দেওয়া 
হইয়াছে । ইনি উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিখিবার জন্য 
ইংলগ্ডে যাইবেন। বাঙ্গালার ছারদিগের মধ্যে ১৯টি, 
পূর্ববঙ্গের ৩, আসামের ২, বেহারের ৩,এবং উড়িস্যার 
একটি বৃততিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা এগার 
জন বৃত্তিপ্রাপ্তের মধ্যে একজন ভারতবাসী খৃষ্টান 
আছেন, এবং বেহারের*৩ জনের মধ্যে দুই জন 
মুসলমান। উৎকলের ছাত্র কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ধালয়ের একজন বি, এ। ইনি ফার্দশীসিউটিক্যাল 
কেমিত্রী শিখিবার জন্য ইংগণ্ডে যাইবেন, ছুইটি 
ছাত্র কৃষিবিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত যাইবেন, 
একজন যাইবেন কানাডায়, আর একজন জাপানে। 

ছাত্রের! প্রধানতঃ যে সকল শিক্প শিখিবার জন্ঠ 
বিদেশে ধাইতেছেন, সে গুলি এইঃ-_চামড়ার 
কাজ, মেক্যানিক্যাল এবং ইলেক্টিকযাল ইপ্রি- 
নিয়ারিং, স্ৃতাকাটা, কাপড় বুনন, দেশলাই, 
সাবান, গন্ধদ্রব্য, বোতাম. এনা মেল, ছাতা, রং এবং 

পেন্সিল। উক্ত সমিতি শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 
বিদেশে ছাত্র প্রেরণ দ্বার। দেশের যে প্রভূত কল্যাণ 
সাধন করিতেছেন, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

কিন্ত কষির উন্নতি সম্বন্ধে দেওঘরে যে ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে তাহা সম্যক ও সমিচীন বলিয় 
আমাদের মনে হয় না। এতৎসংক্রাত্ত যে কি 
স্কুল স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কাজ তাল হইতেছে 
না। কতকগুলি ঘর বাড়ীও প্রস্তত হইতেছে । এরূপ 
আশা হইয়াছিল যে কৃষি অন্রাগী অনেকেই তথায় 
নিয়ত থাকিয়। কৃষির উন্নতির জন্য ত্র করিবেন। 
নানা কারণে সে উৎসাহ ও উদ্যোগ নাই । অনেক- 
গুলি যৌথ কারবার দেশীয় লোকের টাকায় খোল! 
হইয়াছে? ইহ! সুখের বিষুয়। অনেকের এরপ 
বিশ্বাস আছে যে সাধারণের টাক! সুদক্ষ হন্তেই 
্স্ত হইয়াছে। দেশের নেতৃবর্গ যাহাতে চারিদিক 
দেখিয়া! শুনিয়া সর্ব প্রকারে ৮ করেন 
ইহাই আমাদের কাস্তিক বাসন! 



৯০০ টিটি হি পন ১০ 

... বিবিধ সংবাদ ২ ও সন্তব্য । 

নট : হাঙগারিবাগের অন্রের খমি সকলের অবস্থা 
আঞকাল খুধ ভাধখ গ্রা্ড কর্ডলাইন খোল! 
অবধি সকল খনির বিশেষ উপকার হইয়াছে। 
তগ্যতীত “মাইকানাইট" নামে একটা নূতন 
সামগ্রীর আবিষ্কার হওয়াতে নিকৃষ্ট অত্র খুব কাটি- 
তৈছে। “মাইকানাইটে" এইন্সপ অভ্রেরই বিশেষ 
প্রয়োজন । 

রষিজাত সামগী ও কৃষি যস্ত্রাদি কুদকদ্দিগকে 
প্রদর্শশ করিবার জন্য ডুমরাও-রাজ একটি স্থায়ী 
প্রদর্শন-আগ্ার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলি- 
কাতার ধাহুঘরের অন্তর্গত ইকনমিক মিউজিয়াম 
€ 10301001801 00571 ) ব্যতীত এরূপ আগার 

বাঙ্গলাঘ আয় কোথাও নান্ই। সম্প্রতি তাগল- 
পুরের কৃষি কলেজের সং[খষ্টু এইরূপ একটি 
আগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 

মুরিচন্বীপে ভাকোয়া নামে এক প্রকার 
উত্তিদের হুত্রে থলে গ্রস্ত হইতেছে । চটের 
খলের পরিবর্তে আজ কাল দক্ষিণ আফ্রিকায় এই 
থলেতে কয়লা, চিনি, ময়দা ইত্যাদি বস্তাবন্দি কর] 
হইতেছে । অনেকে ইহা চটের থলে অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বলিয়। বিবেচনা করেন। চটের থলেতে 
রাসায়নিক পদ্দার্থ বা জমির সার বস্তাবন্দী করিলে 
উহ] প্রায় পচিয়। যায়, কিন্তু ভাঁকোয়ার থলে 
সেরূপে নই হয় না। এই জন্য মরিচদ্বীপ ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার অনেক স্থানে আজ কাল চটের থলের 
পরিবর্ডে ভাকোয়ার থলে ব্যবহৃত হইতেছে। 
পাটের একাধিপত্য নষ্ট করিবার জন্য আজকাল 
নানাস্থানে নান! চেষ্টা হইতেছে। 

এক্ষণে অনেক লোক ব্যবহারিক বিদ্যা ও 
শ্রমশিক্ষ শিক্ষার জন্ত জাপানে ধাইতেছে। ভারত- 
বর্ষের প্রায় ৫* জন*যুবক তথায় এই উদ্দেশে 
ছবস্থিতি করিতেছে এবং শ্যামদেশেও ৬০ জনকে 
পাঠাইগ়্াছেন। তথায় যে সকল ছাত্র ব্যবহারিক 
বিদ।] শিক্ষা করেন তাহাদের মাসিক ব্যয় সর্ব 
সমেত ৬০ হইতে ৭৫ টাকার অধিক লাগে না! 

ককঘক। [১ম 
রা যাকের শ্তা রা রে ্ এ 

বাগানের মাপিক কার্য । 
জ্যেষ্ঠ মা মাস। 

শপ শপ আজ 

কষিক্ষেত্র ।--এই সময় আমন ধান যোন। হয়, 
পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন 
গাছে ভাটি বাক্ধিয়। দিতে হয়। জ্যষ্ঠ মাপের শেষ 
পর্য্যন্ত অরহর বীঞ্জ বপন করা চলে । আদা, হনুদ, 
কচু. ওল প্রভৃতি (জ্যাষ্ঠ মাসেও বসাইতে গার] যায়। 
শ'াকালুর বীজ টবশাখ হইতে আরম্ভ করিয়। 
আষাঢ় মাস পর্য্যস্ত বপন কর। চলিতে পাবে । 

স্জী বাগ ।-_এই মাসে ভুট্টা! বাঁজ বপন করা 
উচিত | কেহ কেহ ইতিপুর্বেই বপন করিয়াছেন। 
জলদি ফয়ীল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্! ফিতে আরম্ত 
হইয়াছে । লাউ, কুমড়া, ঢেশ্ড়স, পাল। বিঙ্গী, 
পাল! শসার বীজও এই মাসে বপন কর। চলে। 
বর্ধাতি মূল! ও নান! জাতীয় শাক বীঞ্জের বপন 
কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। 
জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে 
পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চার! তৈয়ার 
করিতে হইবে । 

ফুল বাগিচা ।--এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, 
গাঁদ! বীজ বপন করিতে হইবে । ডালিয়। বীঞ্্ও 
এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ভালিয়া 
মূল এই সময় বনাইতে বলেন, আমর! কিন্তু বলি 
যে, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ধায় মূল গুলি 
পচিয়। যাইবার তয় আছে, সেই জন্য বর্যাতে 
বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্ব শীঘ্র ফুলের মুখ 
দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার ন৷ করিলে চলে 
না। পূর্ব কথিত ফুল বীর্জ ব্যতীত আমারাম্থাস, 
ককসকোন্ব, আইপোমিয়া, রাধাপঞ্জ, ধৃতুরা, মাটিনিয়া 
প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়। 

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। 
ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্ধ্য। তবে কুল, পীচ, 
লেবু প্রভৃতি যে সকল “গাছের ধাপকলম করিতে 
হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়। 

পার্বত্য প্রদেশে কিন্তু খতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন 
প্রথা অবলম্থন করা হইয়। থাকে। 
ডাপ্রিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। 
বাধা কূপি ও ফুলকপি বীজ এখন বপন কর! হায়। 

$ 

সেখানে এখন 
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রী ৃ ক্ষ: যার নচন্দ্র রা প্রণীত 
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র্ ১51 নুতন সংস্করণ ত্ে্স্থ 1). 

মুলা ৯ এ এক টাকা স্থলে ১1০ পাঁচ দিকা।, ক সি 
শিস সং যা ছাপ! হইবে, টা আহণেচছু 8 

ম্যানেজার, : কৃষক টা 8458 7777 

১৬২, বহবাজার ্াট. কলিকাতা 1. রর ১ ইহার তু তম কুষপুর ও স্থাযা 1... 

০. বিশেষ অযু! গঞ্জ লিখিলেও দরের, লই... 

কুছ এও  চ্যাটাঞ্ির | গাঠাইয়া, াঁকি.। 1 শ্র্ভাবের, নহিত ৫ র্ ট 71 িটিত 

্ | এ টঃমলে ভি; পিছে পাঠাইয়। থাকি 
যা. রর পেট ব্রিভযৃ্দ ও অবনত, ৩ সন ্- টু 

মহা এ সি চে লেট পা "০৯১১৩ ৮৩ 
[| কাশীর জ্ওয়।স; ছেল, 25 সোপ ্ এজেন্টস, ঃ 

মতিয়া, চায়েলী, খস্থস্, রজনী- জে, এগ এন, এন ঘোষ, 
... শশা, হোয়্াইটরোজ, জৈসুমিন হারযোনিয় ম মেকাপ” এও অর্ডার স্ট 

রি ইত আঃ শিশি দত... ১৯৩ নং বহ্ধাজার ভাট, কলি, ভা । 
:: অর্ধ আঃ" দি 1০ । ৮০: রা ন্ট | 

/ পক্িহ: ওক) 

্ রর র্ 

লঃ 

| হোিগপ্যাি থক ওযধ ও পনতক: বিক্ষত, । 
০... হারিসন রোভ, _.8 :... 

- ব্রা্৪৫) ওয়েলেস্লি. স্্ীট, কলিকাতা। 
বিদ্ধ ছোয়িওপ্যাধিক: উিৎবের ও জন উপরোক্ত: 

চি হানায় লিন. 7. 

জাত ড়া, ডে নিক? 
প্রা ২০ শত বিঘ। জমি, আছে।,: পুরী 

যাগী এ: বং: এক আইপের, যো । 1 ৃ 

চা 

কিত হয়? হা সুরে আটা চি 
টা তিনি এবং 

জিবের জা 



কষি, শিষ্প, মংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র । 

হত ০ তজজ তত ০০০৩ ১ সপাপসপোপিসপ স্হিব্ষপ ৮৭ ৭ ৮ তা পাস ৩ 

দশম খ্-২য় সংখ্য। | 

রা [দক- ানিকুষ্বিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এন্। 

৯ সল্প ২: ২১ -- সং পিসী - চ ট্ভ্ৈ 0৬ ১৩৯৩ | 

রগ ০০ পাপ প৯ আসা ৯ সত ০ ০ পাত আশপাশ পপ পপ শী ীস্পিতি ৮ ২ 277৩৯ পি শী শি শীট তি 

কলিকাতা : ১৬২ নং বহুবার স্ট্রীট, ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে 
শ্ীযু্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ডুক প্রকাশিত। 

কলিকাতা) ১৯৬.নং বছবাজার স্ত্রী, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়া্কস্ হইতে 

এস, এইচ, রহমান ধার! মুদ্রিত। 

সিটি. তে. ক * " ৫ এ 
জান. জান ৮7 ভাতা জলা জন পরল (রখ রা এস [রি পা] “উজ শি গত বদপ শপ ৷. জন স্্প্শ্স্পাস্্ স্্পি ্ স্স্পস্ স্পেস 

এল ক 



স্বদেশী সাবান গুণের আধিক্য, সৌরভের 
গৌরবে এবং আকারের মনোহারিত্বে 

ভারতের শীর্ষস্থানীয় । 

ঃ নি উপকথা দিজ্ডজে হউ্লে | 

-্বেক্গতল ০স্লাত্পেক্র ল্যাল্স সাস্ওী ৫ 
আল টিকা 1 

6৮ ৫৭ এ যানের, 
১৬৪ ১ মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা। 



১ম খগড। | ৯৪ ১৩১৬ মাল। 

গেচধ্যা | 
ভা়াররে০পস্প্প 

গোরু্র খাদ্যদ্রব্য প্রস্তত প্রণালী | 

এস্বলে ইহা! বল! আবশ্যক যে গোরুর ৪টী 
পাকস্থলী আছে এবং ক্ষুনিবুত্তির জন্য গোরুর 

অধিক আহারের প্রয়োজন। কাচ। ঘাস, তৃণ, 

বিচালী ইত্যাদি খাইয়া গোরু উদর পুরণ করে 

বটে, কিন্তু ইহাতে গোরু অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান 

হইতে পারে না অথচ ঘাস ও খড়কুটা না খাইলে 

ইহার উদর পৃষ্ঠি হয় না। নানা দেশে নানাবিধ 
খড়কুটা) বিচালী শুষ্ক তৃণা্ি পর্যাপ্ত পরিমাণে 

»পাওয়। যায় এবং যে দেশে যাহ! প্রচুর পরিমাণে 

জনে তাহ! গোরুকে খাওয়াইলে কম খরচ লাগিবে। 

কঠিন খড়, খড়কুটা, বিচালী ইত্যাদি যত ছোট 

করিয়। কাটিতে পার। যায় কাটিয়া! লওয়| উচিত। 

কাচা ঘাস্ও শিদ্ক তৃণাদি না! কাটিয়াও গোরুকে 
খাওয়ান যায়। পরিপাক ক্রিয়ার সুবিধার জন্তয 

কোন কোন, দ্রব্য ছোট ছোট করিয়। কাটি! 
লইতে হয়; কোন কোন খাদ্য জলে ভিজাইয়া 

দিতে হয়; কোন কোন খাদ ?স্দ্ধ করিয়। দিতে 
সি» 

মরার ০০ ২ স্পা পাপ পাপাপ্যায্প্স্ 

হয় এবং কোন কোন পাদ্য চর্ণ করিয়া দবিতে হ্য। 

গ্রতঠোক গোরুকে প্রত্যহ ছুই €$বলায় শটাজাব 

তৈয়ার করিয়া খাইতে দিবে । যাহারা মাঠে 

চরিয়। খায় তাহাদিগকেও জাব তৈয়ার করিয়। 

খাইতে দিবে। প্রত্যহ ডাবাটী পরিষ্কার নাকরিষা 

গোরুকে জাব দেওয়া উচিত নহে কেননা ভ।বায় 

ছুর্গন্ধ থাকিলে গোর তৃগ্ডির সহিত আহার করে 

না। খাদা দ্রব্যের তালিকায় কোন্ কোন্ জিনিষ 

কিকি পরিমাণে গোরুকে খাইতে দেওয়। যাইতে 

পারে তাহা বিবৃত হইল, সেই তালিক। দেখিয়! 
থাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিয়া লইবে। ছোলা, 
দাইল, ভূষি, খইল ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য অধিক 

পরিমাণে খাওয়াইলে গোরু পীড়িত হইতে পারে। 
অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইলে গোরু 

দুর্বল হয়। অল্প পরিমাণে আধিক পুষ্টিকর দ্রব্যের 

সহিত অধিক পরিমাণ অল্প পুষ্টিকর দ্রব্য মিশাইয়। 
জাব প্রস্তত করিতে হয়। ছানি তৈয়ার করিবার 

সময় মানুষের ব্যবহরোপযোগী বিশুদ্ধ পানীয় জল 

ব্যবহার করিবে । কথনও "গুর্ণন্ধময় অপরিস্কত 

জল ব্যবহার করিবে না। গোর প্রত্যহ ১৪* মণ 

এমন কি ২/* মণ জল খাইয়া থাকে, সে কারণ 

জাব ?তয়ার করিধার সময় অধিক জল ব্যবহার 

করিবে ।, রঃ 



১৭১ 
পক পপ সা ৮ 

শক কী আজ 

০ 

তত বত খঠী ॥ 

আমাদের দেশে গোক়্কে লবণ ধাওয়ান নীতি 

নাই বলিলেই হয়। লবপ গোরুর বিশেষ উপ- 

কারী লবণ বাবারে গোর দষ্টপু্ট হয়; দুধাল 

গাতীর দুধ বাড়ে । গ্রত্যেক *পুর্ণ বয়স্ক গোরুকে 

প্রতাহ /* এক ছটাক ন্ববণ থাইতে দেওয়। উচিত। 

কাট। খড় কুট! প্রথমে বেশ করিয়া জলের সহিত 

মাথিয়। লইবে; পরে তাহাতে পরিমাণমত লবণ, 

খইল ও ভূষি মিশাইবে এবং অনেক বার উলট 

গালট করিয়া দ্রিবে | ছানি বেশ করিয়ঠতৈয়ার 

করিয়। দিতে পাবিলে গোর তৃপ্তির সহিত খাইয়। 

থাকে। * 

গাতীর ছুগ্ধী বেশী হইবার উপায়। 
যে সকণ গাভী শৈশবকাল হইতে তাল খাইতে 

ন। পায় ও অল্ল বয়সে গঠিনী হয় তাহাদের প্রায় 

অধিক দুধ হয় ন।, কিন্তু রীতিমত খাওয়াইলে দ্বিতীয় 
বিয়ানে কোন কোন গভীর ছুধ বেশী হয়। যে 

গাভীকে ভাল করিয়া খাইতে দেয় সে বেণা দুধ 

পাইয়। থাকে। লোকে কথায় বলে " গভীর বাটে 

দুধ নহে, গাতীর যুখে দুধ" অতএব দুধ বেশী 

করিবার প্রধান উপায় গাততীকে অধিক করিয়। 

খাইতে দেওয়।। থাইতে দিলে যে গাতীর অধিক 

দুধ হয় ইহ! সকলেই জানেন কিন্তু অতি অল্প 

লোকই গাভীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয়। কি 

কি জিনিষ খাওয়াইলে ছুধ বাড়ে তাহা অধিকাংশ 
লোকই জানে না। অধিক দুধ পাইবার আশায় 

অনেক লোক গাভীকে দ্াইল ইত্যাদি অধিক 

পুষ্টিকর দ্রব্য থাওয়াইয়। থাকে, কিন্তু ইহাতে যে 
'অধিক দুধ পাওয়া, যায় নাবলা বাহুল্য । দুগ্ধ 

ববদ্ধিকারক দ্রব্যের তাল্লিক। নিয়ে দেওয়া গেল 

যথা £--কীচ1 ঘাস, শু তৃণাদি, চাউল ও কলাই 
সিদ্ধ। পিমূল বীচি শিদ্ধ, খেসারী দাইল সিদ্ধ, 
&িল ও সরিষার খইল, দ্াইলের ভূষি, "কলার 

চা 

ক্ষক। 

থোড়, 

কিনিনি 

লাউ সিদ্ধ, কাট। নটে সি, মদের 

ছিবড়ে মাড় ঘাস, ফেন, আমানি, চাউলের 

কুঁড়া, গুড়, আকের শিকড়, বাশ পাতা পিদ্ধ, 

চাউল ধোওয়! জল. লবণ ইত্যাদি 

প্রসবের পর /|০ সেরে সিদ্ধ মাস কলাই, আধ 

সের ভাতের মাড়, এক পোয়। ইক্ষু গুড়; ১ এক 

তোলা পি*পগুলের গুঁড়া ও /০ এক ছটাক আদা 

এক সঙ্গে মিশাইয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দিন 

কতক খাওয়াইলে গাভীর ছধ বাড়ে। আধ সের 

কাজিবু সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়! এবং তাহাতে আকের 

শিকড় চর্ণ /* এক ছট'ক মাখিয়। খাওয়াইলে 

গোরুর দুধ বাড়ে। বাশের পাত। জলে সিদ্ধ করিয়। 

তাহাতে যোয়ান ও গুড় মশাইয়। খাওয়াইলে 

গাতীর বেণী দুধ হয়। কেড়িব কচি কচিদুই 
চারিটা ডগা জলে সিদ্ধ করিযা সেই জল খাওয়াইয়। 

দিলে গোরুর বেবা দুধ হয। রেঁড়ির সিদ্ধ কচি 

কচি পাতা ২1৪ট] পালানের উপর রাখিয়। কাপড় 

দিয় বাধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া 

ছুধ দোহাইলে অধক দুধ পাওয়া ষায়। প্রসবের 

১২১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত লাউ সিদ্ধ 

কবিয়। এবং থেসারী দাইল ভিজাইয়। থাওয়াইলে 

গোরুর ছুধ বেশী হয়। দুধ দোহন করিবার পৃর্ধে 

গাতীকে খইল. ভূষি, গল. ফেন ও লবণ খা'ওযাইলে 
বেশী ছুধ পাওয়া যায়। প্রতিদ্বিন এক সময়ে এবং, 

একজন লোক দিয়া ছুধ দ্বোহান উচিত। দুধ 

দোহাইবার সময়ে গাভীটীকে নিরক্ত না করিলে 

বেশী দুধ পাওয়। যাইতে পারে । 

গাভীর সারা দিনের খোরারী | 

১। সরিষা কিম্বা তিলের খইল ৮২ সের 

চাউল পিদ্ধ 1/* পোয়। | 
ৃ ূ একত্রে 
( থেসরী কিন্ত কলাই সিদ্ধ 1৮, ॥] 



১২ সখ্য | রং পু এগো- যা ্ঁ টি 

সা ৩৪ /ভাড বলের র সারা দিনের খোরাকী। | 
এ কাচা ঘাস যত খায় থইঙ্গ /১|* সের 

ফেন এক হাড়ি গমের ভূবি নি /১ সের 

লবণ /* এক ছটাক কলাইয়ের দাইল - /১৪* সের 
অন্যন্য দুগ্ধ বৃদ্ধিক[রুক থাদা পরিমান মত বিচালা নি ,* যত খা 

দিবে। কাচা ঘ।স /8-/৫সের 

২। খইল ১ সের শবণ /* ছটাক 

কলাই বা খেসারা দাইল পিদ্ধা /১|” সের যশড়ের সারা দিনের খোরাকী | 

ডি ৩৪ ঝুড়ি খইল /১॥* সের 
বিচালা খঠ খায় গমের ভূষি 2১1” সের 
লবণ টা :**/* ছটাক দাঁহল [কৃষ্। ছোপা /১]* সের 

ফেন এক হাড়ি বিচালী যত খায় 

৩। পিযুল খিটীর গুড় /১|০ সের কাচ৷ ঘাস /১-/৫সের 
ইল ॥০ পোয়া লবণ /* ছটাক 

ফেন * এক হা ূর্ব্বে ষে বড়, বলদ ও গাতীর সার। দিনের 
বিচাপী এর ঝুড়ি খোরাকীর হিসাব দেওয়। হইয়াছে তাহা হইতে 
কাচ ঘ।স যত খায় দেখিতে পাওয়। যায় যে গাভী হইতে বলদ ও 

লবণ /* ছট(ক বলদাপেক্ষা ষণাড়কে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর 

৪। খইল য় /২ সের দ্রব্য খাওয়াইতে হইবে । সমস্ত প্রকার পুষ্টিকর 
লাউ ও কীটানটে শিদ্ধ ২৩ ঝুড়ি থাদ্য গাভীর উত্তম থাদ্য নহে। যে ষে ভ্রব্য 

কাচা ঘাস যত খায় থাওয়াইলে গাভী বেশী ছুধ দেয় তাহ! খাওয়াইবে। 
বিচালা ৩1৪ ঝুড়ি শৈশব কাল হইতে এ'ড়ে ও দামড়া বাছুর 
লবণ /* ছটাক দিগকে তাল করিয়। না থাওয়াইলে তাহার! হৃষ্ট- 

৫1 থোড় ৩৪ ঝুড়ি পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে না। তাহাদিগের পক্ষে কি 
থইল /১|০ সের কি খাদ্য উত্তম ঝাড় ও বলদের খাদ্যের তালিক। 

ভূষি /১ সের দেখিলে জানিতে পারা যাইবে। 

বিচালী ৩।৪ ঝুড়ি বয়স নির্ণয় | 
কাচা ঘাস ... "৮ হুত খায় গোরুর বয়স জানা অতি দরকার । পেট 
লবণ /* ছটাক -তরিয়া খাওয়াইলে ও, উত্তমরূপে সেব। শুশ্রন্যা 

এতত্তিন দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য দুধাল গাত়ীকে 

পরিমাগমত খাওয়াইবে । 

করিলে গোরু ২০1২৫ বৎসর পর্য্যন্ত নাচিতে পারে। 

শিং ও দত দেখিয়া বয়স নির্ণয় করিতে হয়”: 



শট সা হর 

২৮ 

আনেক গরুর শিং উঠে না; কোন কোন গোরুর 

শিংকখন কখন ভাঙ্গিয়া যায়; সে কারণ দাত 

দেখিয়া গোরুর খপ নির্ণয় করা সহজ ও ঠিক। 
অদগেকে গোরুর আক্লতি ও গঠন প্রণালী দেখিয়। 
বয়স নির্ণয় করে। 

শিং দেখিয়। বয়স নির্ণয় । 

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে শিংএ কোন প্রকার 

চিহ্ন দেখিতে পাওয়া, ধায় না। তৃতীয় বৎসরের 

প্রারন্ডে শিংএ আংটির ন্যায় গোলাকৃতি একটি 

দ্বাগ পড়ে । প্রতি বৎসর ১টী করিয়! দাগ শিংএ 
পড়িতে থাকে । যে গোরুর শিংএ তিনটী আংটির 

স্ট।য় গোলারুতি দাগ আছে তাহার বয়স ৫ বৎসর 

হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কিন্তু শিং দেখিয়। বয়স 
নির্ণয় করা সকল সময়ে ঠিক হয় না। 

গোরুর দীত। 
গ্রসবের পর বাছুরের নিয় মাড়ীতে ২টী দাত 

দেখিতে পাইবে ; উপরের মাড়ীতে দাত হয় না। 
২য় সপ্তাহে ৪টী, তৃতীয় সপ্তাহে ৬্টী এবং কয়েক 

মাসের মধ্যে ৮টী দাত উঠে। ৬মাসের মধ্যে 

দীতগুলি বেশ বড় হয়। গোরুর দাত ছুই প্রকার 
ছুগ্ধ বা অস্থাঙ্গী ও চিরস্থায়ী। অস্থায়ী দাত 
দুগ্ধের স্ায় সাদ! ; ইহার গ্রীবাদেশ চিরস্থায়ী দাত 

হইতে অপেক্ষারুত' সরু ও আকারে ক্ষুদ্ব। ৬ 

মাসের পরে ধাতগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে 
কিস্ত সকল তি এক সশয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। 
মধ্যবর্তী দাত ২টী ফেসন পূর্বে উঠে, সেরূপ ইহার! 
“সকলের পূর্বেই ক্ষয় পায় ? ক্রমশঃ ৮টী টাতই ক্ষয় 
সরা হইতে থাকে এবং. তাহাদের স্থানে মৃতন 
ৃ বটিস্থাযী দাত উঠিতে থাকে। সাধারণতঃ ১ বৎসর 

"টস, দম মধ্যবর্তী দাত হটীতে, ১৫ মাসের 
শহর উতর নী দাত হতে, ৯৮ মাসে তাহা- 

কষক। 
এ পপসপ পি ও শপ লামা হিরা সপ এপি সির টিটি পপ শিস্পশাশী শীত ৭ ০৯ ৮ 

টাারেপ সশ ছি ছল ০ ৯৩ শা , রশ নত 

[মধ 
০স্পশ্পীপি শ শা শি 

জজ ৮ গত টা নী 

দের সংলগ্ন: হটীতে ; এবং ২ বৎসর বয়সের সময় 

অবশিষ্ট ২টীতে ক্ষয়ের চিহু লক্ষিত হয়। মধ্যবর্তী 

দাত ২টী সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা- 

দের স্থানে ২টী নূতন চিরস্থায়ী ঠাত উঠিবে। 
এইরূপে তৃতীয় বৎসরে ২টী, চতুর্থ বৎসরে ২টী ও 
৫ম বৎসরে আরও ২টী চিরস্থায়ী দাঁত উঠিবে এবং 

একুনে ৫ বৎসরে নিয় মাড়ীতে ৮টা চিরস্থায়ী দাত 
দেখিতে পাওয়া যাইবে। 

দাতদ্বার৷ বয়স নির্ণয় । 
৫ বৎসর বয়সে গোরু পূর্ণবয়স্ক হয় এবং দাত- 

গুলিতে কোন প্রকার ক্ষয়ের চিত থাকে না। ষ্ঠ 

বৎসর হইতে মধ্যবস্তী দাত ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন 

দেখিতে পাওয়। যায় এবং এই সময় দাতের ক্ষয়ের 

পরিমাণ দেখিয়] বয়স নির্ণয় কর] হয়। ৬ষ্ঠ বৎসরে 
মধ্যবর্তা দাত ২টীর, ৭ম বৎসরে তৎপাশ্ববত্তী দাত 
২টীর, ৮ম বৎসরে তৎসংলগ্ন দাত ২টীর ও ৯ম 
বৎসরে অবশিষ্ট দাত ২টীর উপরিভাগে ক্ষয়ের 

চিহ্ন দেখিতে 'পাইবে। ১ম বৎসরে সমস্ত ঈাতেই 
ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ১১শ বৎসরে মধ্যবর্তাঁ 
দাত ২টীতে বেশী পরিমাণে ক্ষয়ের চিহু লক্ষিত হয় 

এবং পর বৎসর তৎপাশ্বত্তাঁ দাত ২টীতে ক্ষয়ের 

চিহ্ন দেখিতে পাওয়। যায়। কঠিন কঠিন দ্রব্য 
থাইয়! গোরুর দাত অসময়ে কখন কখন ক্ষয় প্রাপ্ত 

হয়। অতএব দাত, শিং, আককৃতি.ও গঠন ইত্যাদি 

দেখিয়। গোরুর বয়স নির্ণয় করিতে হইবে। 

ছুগ্ধী। 

ঈষৎ হলুদ বর্ণের সহিত সাদা, অল্প পরিমাণে 
স্বচছ, গন্ধ বিহীন, মিষ্ট আন্বাদযুভ, ক্ষার ধর্-বিশিষ্ট 

ও জল ম্মপেক্ষা ঘন। ভাল দুধের ১চী ফোট! 

মাঁটীতে ফেলিলে গোলারুতি হয় ও কোনদিকে 

ছড়াইয়। পড়ে না। শীতকালে গাভী কম দুধ দেয়। 
অতিরিক্ত শীতে গাভীকে বাখিলে ইহার "ছুদ্ধ 



২য় সংখ্যা |] 
যয স্য রা ২ শা অন্ত পতি ৮ পান ক 

সন সপ টিশস্মধন সে 
লাগি ক ০ থর এত রঙা 

ক্ষরণ হাস পায়। এই ধা গাভীর পায়ে গান 
রন্্র থাদ্দিয়া দিবে এবং ইহাতে অধিক ছুধ পাওয়া! 
যায়। প্রাতঃকালের ছুধ বৈকাপের দুধ হইতে 
সুমিষ্ট। গ্রসবের পরে ও শাক্কর্যের সময় গাতীর 
দুগ্ধ ভাল নহে। শাহর্য্যের ও সপ্তাহ পর হইতে 

গাভী কম করিয়া ছুধ দেল্স। প্রস্থতির প্রথম ১০ 

দিনের দুধ ভাল নহে এবং উহা! কেবলমাত্র বাছুরের 
উৎকৃষ্ট ও একমাত্র আহার । এই সময়ে গাভীকে 

ছুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য খাওয়াইবে। সকল গাভী 

সমান পরিমাণে ছুধ দেয় না; এক গধভীতভিন্ন 

ভিন্ন খতুতে ও খাছের তারতম্যান্থসারে কম বেশী 

ছুধ দেয়। রাখাল অথব1 চাকরের উপর নির্ভর 

না করিয়৷ গৃহস্থের নিজেরই গাতীর তবাবধান কর! 

উচিত। গাভীকে মাঠে প্রত্যহ চরাইতে দিবে। 

কাল গাভীর দুধ অধিক সুমিষ্ট। 

গো-জাতির অবনতির কারণ ও উন্নতির 

| উপায়। 

উপক্রমণিকায় গো-জাতির অবনতির কয়েকটী 

কারণ বিবৃত হইয়াছে, সে কারণে এস্লে বিস্তৃত- 

তাবে কোন কথ! বিবৃত হইল ন|। নিয়ে 

কয়েকটী প্রধান প্রধান কারণ লিখিত হইল £-_ 

১। বলবান বণ্ডের অভাব । 

২। উপযুক্ত আহারের অভাব ও পালনের দোষ । 
৩। গো-চারণ ভূমির অভাব। 
৪। উপযুজ পশুচিকিৎসকের অভাব। 
«| রোগ ও প্রতিবাধাত্মফ চিকিৎসার অনাদ্দর। 

.*। বিষ্প্রয়োগে গো-হত্য। | 

৭1. গোঁ-খাদকদিগের আহারের জন্ত ও গো- 
চর্দের ব্যবসায়ের নিমিত্ত গো-হত্যা ৮ 

. প্রূপ তাবে দিন দিন'গো“জাতির হাল, ছইয়! 

যাইতেছে, তাহার প্রতিকার কর! আমাদের উচিত, ূ  

গো রে । সি 
জাজ গত শপ ৬.৮, এ: জাল পপ শপ ল্য 

১। য়া: ও । রোগক্ানীন সেবাগুশ্রযা। 

লালনপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে জুদ্র 

চ্ষু্র পুস্তক কৃষক্ছিগের মধ্যে" বিতরণ 

করা।" : | 
২। গো-চারণ স্থাপন 

৩। গো-শাল! গ্রতিষ্ঠ।। 

৪।.. গে-রক্ষিণী সভা স্থাপন । করে 

৫ | সংবাদপত্রে গে|-রক্ষ] সম্বন্ধে বিশেষ আদ্দো- 

চন!। * 

৬। দাতব্য চিকিৎসাপয়ের ন্যায় গো-চিকিৎসালয় 

স্থাপন। 

৭। গো-প্রদর্শনী | 

৮| প্রচুর পরিমাণে গো-খাদ্য জয়ান। 

গো-চিকিৎস। সম্বন্ধে বাঙ্গাল। তাধায় অতি 
অন্ন পুস্তকই আছে, কিন্তু যাহা আছে তাহাতেও 

ভ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়। যায়। 
বাঙ্গাল। ভাবায় এরূপভাবে গো-চিকিৎসার বহি 
লিখিতে হইবে, যাহ] পড়িয়া কষকগণ রোগনির্ণয় 

করিতে পারে ও অন্প খরচে চিকিৎসা! করিতে 

পারে। গো-রোগ নির্ণয় অতি হুরূহ ব্যাপার, 

এই হেতু ইহারও বিস্তৃত বর্ণনা প্রয়োজন। প্রচুর 
পরিমাণে ঘান ও তৃণাদি গোরুকে- খাওয়াইতে 

হইলে গো-চারণ স্থাপন করিতে হইবে এবং এই 

বিষয়ে জমিদার, রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 

কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের সমবেত হইয়। কার্য্যক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হওয়া আবশ্তক। আদর্শ খো-শাল। 

প্রতিষ্ঠ। করিয়! বলবান ব্রাড় ও দুধাল গাড়ীর 

অভাব মোচন করিতে হুইত্ব। ভাল ভাল রাড়, 

গাভী ও বধদদিগের. মালিকগণকে পুরযার 

বিতরণ করিয়৷- উৎসাহ '্রদ্থান রর আবার 

দেশীয় গাছ গাছড়। ও ওমধের যার়াদি 2 
গুতক লিশিয়। কষকগণযক বিতর রমন, পু 



৩৬. 

চান কথ! টি জাতির উরে সমস্ত লোকের 

সমবেত চেষ্ট। আবশ্থাক। ২1১ জনের স্বারা গো- 

জাতির উন্নতি হইবেনন1। 

গো নির্ধাচন। 

উৎরুষ্ঠ ধাড়ের অভাবে গো-জাতির ক্রমশঃই 
অবনতি ঘটিতেছে। বলবান বণ্ডের অভাবে 
গাণ্তীগণ হষ্টপুষ্ট বাছুর এসব করিতে পারে না। 
অনেক লোক বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট বড় আনিয়া 
থাকেন। কিন্ত ইহ! দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

২১ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ ধাড় আবহাওয়া 

সহ করিতে না পারিয়া অকর্ণ্য হয়। সে কারণ 

স্থানীয় উৎকৃষ্ট ষাড় সংগ্রহ করা উচিত। রীতি- 

মত খাওয়াইলে ও সেব। শুশ্রধা! করিতে পারিলে 

স্থানীয় বগুগুলি অনেক দিন পর্যন্ত কার্ধ্যক্ষম 
থাকে । বিদেশ হইতে গোর আনিয়া আমাদের 

ছেশয় গোরুর উন্নত্তি হইবে কি না সন্দেহের 
বিষয় । আমাদের মতে গো-জাতির উন্নতির 

জন্য দেশীয় উতর গোরু উত্তম । 

উৎকষ্ট ষাড়ের লক্ষণ। 

কর্ণছুইচী লম্বা! ও দোলায়মান। কপাল-_ 

প্রশস্ত; নাসিক উন্নত। চক্ষু-_উজ্জ্বল; শিং 

ছুইটী বাক! বাকা, ফাক ফাক, লম্বা! ও কাল রং 

বিশিষ্ট । মুখ কাল ব। ঠোট কাল রং বিশিষ্ট 
ও ভিজে ভিজে। গ্রীবাদেশ মানানসই লম্বা ও 

সজোয়। ঝুট উন্নত, স্থুলাকার ও পুরু? পৃষ্ঠ 

ও কোমর-_প্রশস্ত ও সসতল। বক্ষঃস্থল গভীর । 

উচ্গয়--নিটোল।  লেজটী-_লম্বা। পাগুলি-_- 

পরিষ্কার । চঙ্ষুর উর্ধ ও নিযুস্থ চর্ম কাল লোষে 
আান্বক। ক্ষুর কাগ রং বিশিষ্ট। রন্থিগলি 

১ষোঁটী। মোটা, কর্কশ ও উহাদের সঙ্গুখগাগ ফাল 

চির ৰা. টা 

লোমে জারির সুরের দার স্থান অল্প 
অল্পফাক। শরীরচী প্রায় গোলারতি ; উদ্নরের, 
ও বক্ষঃগ্বরের পরিধি প্রায় সমান । ক্ষীত উদর ও 

সরু বক্ষঃ গহ্বর বণ্ডের উৎকৃষ্ট লক্ষণ নহে। উচ্চতা 

ক্ষুর হইতে ঝুট পর্যযস্ত প্রায় ৪৮ ইঞ্িঃ অর্থাৎ ২৪০ 

হাঁত, কিন্তু ইহাপেক্ষা বক্ষঃগহ্বরের পরিধি ২১ ইঃ 
বেশী হওয়া উচিত। পার্খদেশ হইতে দেখিলে 
দেখিতে পাইবে যে উৎকৃষ্ট ফ্াড়ের চ্ষুর 

হইতে ঝুট পর্য্যস্ত সমস্ত €দেশ %ভূভাবে আছে 

এবং ইহার শরীরটী গোল পানা, উরুসা্ধর 

উপরস্থ চম্দ স্ুলাকার ও পুরু, পিছনের প1 বক্র 

ভাবে অবস্থিত ও মস্তকটী চানু। পিছন দিক 

হইতে দেখিতে পাইবে যে, উভয় পায়ের মধ্যস্থানে 
কিছু ব্যবধান আছে এবং এক প1 অন্য পায়ের 

সহিত লাগে না। উৎকৃষ্ট ধাড়ের চর্ম কোমণ; 

মস্থণ, স্টিতিস্থাপক ও গমনশীল এবং ইহার রংটা 
ঈষৎ ধৃলরবর্ণের হইলে বেশ ভাল হয়। দোযমুক্ত 
বলবান ১টী ঝাড় দ্বার বৎসরে ৪১।৫০টী গাতী 

গন্ভিণী হইতে পারে । ৫ বৎসর হইতে ১২ বৎসর 
কাল পর্য্যস্ত ষাঁড় উৎরুষ্ট কাজ করিয়া থাকে। 

গাতী হইতে ঝাড় কিছু উচ্চ হইবে-__-ছোট গাভী 
হইলে যাড়টী ছোট ও বড় গাভী হইলে বাড়টী 

বড় হওয়া আবশ্তক। রোগাক্রান্ত ষাড়কে 

শাক্কর্য্যের কার্ধ্যে নিযুক্ত করিবে না এবং শান্ষর্ষ্যের 

পূর্ব্বে দেখিয়া লওয়।৷ উচিত পশুচী রোগমুক্ত" 
কি না। প্রাতঃকাল শাক্বর্য্যের উৎকৃষ্ট সময়। 
৭৮্টী গ্রামের জন্য ৩াওটী নিখুতি ষাড় রাখা 

যাইতে পারে। বশাড় রক্ষকগণ গাতী প্রতি কিছু 
কিছু আদায়ু করিয়া! ঘাড় পুধিবার খরচ উঠাইতে 

পারেন। বাড়টী হষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, কিন্ত 
অত্যধিক মোটা হইবে না। ষ' ড়কে পুষ্টিকর 

ভ্রধ্য খাওয়াইবে ঃ 



২য় সংখ্য1। ] 
টা ত িটি ০০৪ চে স্প্পাটাটীতো হট সি 

চলেন 

উৎকৃষ্ট গাভীর ল লক্ষণ। 
মুখখানি মেয়েলি মেয়েলি। কপালটী প্রশস্ত; 

কর্ণ ২টীলম্বাও দোলায়মান। শিং হটী বাক 

বাক। ও ৬1৭ ইঞ্চি লম্বা । মৃখ-জালী ও ক্ষুর কাল। 

গ্রন্থি কাল লোষে আবৃত। ঝুট পুষ্ট । গ্রীবা- 

দেশ অপেক্ষাকৃত লম্বা৷ ও সোজ। | শরীরটী গোল- 
পানা, বক্ষংস্থল বিস্তৃত : পৃষ্ঠদেশ সমতল । পাছ৷ 

তারি। রংগী এক বর্ণের হইলে ভাল। নাকটী 

চ্যাপ্টা বা খাদ! হইবে না। মস্তকটী সমস্ত শরীরের 

তুলনায় ক্ষুদ্র । লেজ ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র লোম বিশিষ্ট ও. 

ভুতল স্পশাঁ। অবয়বের তুলনায় পাগুণি অপেক্ষা- 
কত ক্ষুদ্র । হাড়গুলি সুক্ম ও গাটগুলি সজোর। 

লোমগুলি ঘন খন; উরু প্রদেশটী প্রশস্ত ও 

গভীর; লোম গচ্ছটী চামরের ন্তায় ; পশ্চাতের 

পাগুলি সোজা, অপেক্ষাকৃত লহ্ব। ও স্কুল। পাঁজরের 

হাড়গুলি ছোট ছোট ও ধনুর ষ্তায় বক্র । পালানটা 
বড়, কোমল, নিটোল, অমাংসল ও চর্বি বিহীন । 

পালানের তলটী সমতল। বাটগুলি মোটা, কোমল 

ও লম্বা । পালানটী কেবল দেখিতে বড় হইলে 

ভাল নয় কারণ যেটী দেখিতে বড় তাহাতে অল্প 

পরিম।ণ ছৃধ থাকিবার সম্ভাবনা1। কিন্তু যে 

পালানটী দোহনের পূর্বে বড়, নিটোল ও মস্থন 
হয় কিন্ত দোহনের পরে কৌকড়াইয়। যায় সেটী 

, ভাল। বড় গাভীর বাটগুলি ২২২ ইঞ্চি লম্ব। 

»এবং ছোট গাতীর বাটগুলি ১২।২ ইঞ্চি। লেজের 

নীচে পান্গানের উপরে ও উরুপ্রদেশের গোড়ায় 
যে সকল লোম উ*চু হইয়া থাকে উহার আয়তন 

. ষত বেশী হইবে, গাভীও সেই পরিমাণে অধিকতর 
দুগ্ধবতী. 'হইবে। ৰাটগুলি নিটোল, স্তস্তাকার ও 
সমভাব হইবে এবং লম্ব। হইয়া ঝুলিবে। পালানে 
বেশী"মাংস ও চর্বি থাকিলে তাহাতে ছুধ থাকিবার 
পরিসর কম থাকে। 

, গৌ-চর্যযা ৃ ৩১ 

দাম! রা রারিদাঃ উপকারিতা ও ও 

অপকারিতা 
যে সকল পুংজাতীয় দ্বার শামধ্্যের জন্য 

ব্যবহৃত হইবে না তাহাদিগকে ২৩ মাসের সনয়ে 

দামঘ়া করিয়। লইবে। '২।৩ মাসের সময়ে গাষড়া 

করিবার উতক্ক্ সময়। ২৩ বৎসর বয়সের 

দ্রামড়াকে বলদ কহে। খাসি ন। করিলে পুং জাতীয় 

বাছুরকে এড়ে বাছুর কছে। ২৩ বসব পরে 

এ'ড়ে বাছুর ষাড় হয়। গৌ-খাদকদিগের দামড়ার 
মাংস অতি উপাদেয়। শৈশবে দামুড়া করিলে 

বাছুর শিষ্টশাস্ত, সুস্থ, সবলকাদ, হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান 
হয় এবং দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত কার্ধ্যক্ষম হয়। গাভীর 

সহিত একত্রে লালিত পালিত হইতে পারে ও 

ঘাড়ের ন্যায় ইহাদিগকে অধিক পুষ্টিকর ভ্রব্য 

খাওয়াইতে হয় না। বলদগুলি ছূর্বাল ও রোগগ্রস্ত 
হইলে কৃষি কার্ধ্যের ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু গে! জাতির 
অবনতি হইতে পারে না। 

অপকারিতা ।-_উচ্ছজ্খল ও অশান্ত হয়; হূর্ববল 

যণ্ডের সহিত একত্রে থাকিয়া গাতীগণ হুর্বাল ও 

কূশ বৎস উৎপাদন করে। শাহ্ষর্য্যের জন্ত বলবান 
বড় নিযুক্ত না করিলে বাছুর হষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ 

হইবে না। বিশেষতঃ যখন বলবান বলদ দিয়া 

কুষিকাধ্য উত্তমরূপে চলিতে পারে তখন হূর্বাল ও 

রোগধুক্ত ব্ডের প্রয়োজন নাই বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। শ্রীকুঞ্জবিহারী দে! 

স্পেস 
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স্বদেশী আন্দোলনের সুফল । 
বেত ৫ 

. বিগত চারি বংসরকাঁণ ব্যাপী শ্বদেশী আন্দো- 
জনে ভারতবর্ষরাসীগণ বিশেষতঃ বঙ্গদেশের 

:আধিবাসীবর্গ কোন্ কোন্ বিষয়ে বা বিভাগে কি 
'কি প্রকার উপকার প্রাণ্ড হইয়াছেন, নিয়ে তাহার 
একটা, সংক্ষিপ্ত তালিকা সন্গিবি্ট হইতেছে। 
'কতকগুলি-ইংরাজি, হিন্দি; উর্দ। ও তামিলপত্র 

'হইড়ে .এই বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, বাঙ্গল! 
সমাচার পত্র হইতে কোন সাহাষ) প্রাপ্ত হওয়] 
যান ন/ই।. এই-বিবরণের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ 

কিঞিৎ অশ্ুদ্ধি বা'ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা 
হইলেও ইহা-য়ে*হুযত্বে সংগৃহীত এবং ইহার 

অন্ধ্চলি প্রায় বিশুদ্ধ তাহা সাহস করিয়া বল! 

যাইতে পারে! ম্বদেশী আন্দোলনের করেকটি 

শ্কুফমের সঙ্গে আমরা অবশ্ত অনেক সুফলও প্রাপ্ত 

হইয়াছি ইহ1 নিশ্চয় ; এই প্রবল আন্দোলনে 
দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির 

'দিকে 'দেশবাসী ভ্রাতৃবন্দের যেরূপ দৃষ্টি পতিত 
হইয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট বাহাছুরও যে প্রকারে 
ভারভব্াঁয়দিগের আ্বাধীন বৃতির পৌষকতা পূর্বক 
এতদেশীয়, শিল্ারছছির উন্নতি পক্ষে উৎসাহ দিতে- 
ছেন,. যদি ইহা লুগ্ড নাহইয়! কিছুকাল পর্য্যস্ত 
অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যথার্ব দেশানুরাগ 

সহ বর্তমান খাকে এবং আমরা সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি- 
ধর সায়: চলিতে" পারি. তাহা হইলে এই 

ধর্দোলিন, উপলক্ষে আমাদিগকে বহুপ্রকারের যে 
॥মোরতর অনিষ্ট ও" অপমান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 

শারীরিক ও যানলিক কষ্ট তোগ করিতে হইয়াছে 
ভাঙা এক সময়ে বিশ্বত হইয়া ঈশ্বরকে জশেষ 

রি |. 
চে 

চে 

রি 
বটি টিশার্ট ০47 পা 

হিল ৬০৯৪ ৯৯৮৮ ১ এ ভা এ কীউপীন্িলিসি লে 5৯ পীছি তাশি চি সিকি শপ এক 

ধ্তবাদ তে পারিব ইহা. গ্রুব সত্য। স্বদেশ 
আন্দোলনে কি কি বিষয়ে আমাদের উন্নতি লাত 

হইয়াছে এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইল। এই 
তালিকায় গত চারি বৎসরের বিৰরণ সন্নিবিষ্ট 
ইইয়াছে।* | | 

পরিচ্ছদ্ন বিভাগ ।--কাপড়ের নূতন কল ১২। 
কেবল ধূতি ও সাড়ি এবং গামোছার নৃতন দোকান 

অন্যান্য প্রকারের বস্ধথের কারবার ৭৭। 
ইউরোপীয় পোষাকের অন্ুকরখে আপনালয় ২৯। 
মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি ৮৯ এবং মেশিন (কল) 

২১১ 11 নূতন তাতের সংখ্য। (বিলাত হইতে 

আমদানী ) ৬২৮, জাপান হইতে আনীত ১২৪, 

আমেরিকা হইতে আনীত ৭৪ এবং দেশী তাত 
একসহম্ীধিক। আহন্থমাণিক: চারি সহঅ ছয় 

শতাধিক জোল] ও তাতী বন্জা্দি বয়ন কার্য 
নৃতন প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রান্্ব নয় শত পুরাতন 
তাঁতী পরিবার (যাহারা তাচতর কার্য ত্যাগ 

করিয়া অন্ত উপায়ে জীবিক। উপার্জন করিতে- 

ছিল ) পুনরায় স্বরৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে । তুলার 
দোকান-_চারি শত তের। হুতার দোকান-_ 

তিন শত বাইশ। কাপড়ের কলে একাদশ 

সহআধিক হিন্দু এবং চারি সহআাধিক নিঃস্ব 

মুসলমানের অর্থোপার্জন হইতেছে। 

ব্যান্ক ।--ইহার সংখ্যা চতুদ্দিশ । 

জীবন বীম1।--( লাইফ. ইনসিওরেন্স) ছয়, 

অগ্রি বীমা ।-- (ফায়ার ইন্পিওরেন্স ) চারি। 

দুল ও কলে্। সাতাইশ। 
ব্যায়ামের বন্দোবস্ত । ছুইশত তেষট্ট্ট স্থানে 

্যাযামশান। গ্রতিটিত হইয়াছে | | 

৩৬২ । 

দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভরত এতছৃভযের- িমাৰ 

এই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে। 



১ম সংখ্যা | ] 

কৃষি বিভাগ । চারি শত পঁচাত্তর স্থানে কৃষি- 

ক্ষেত্র, কৃষিষ্কুল অথবা হল নির্মাণের ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছে । নানাগরকাবের জয়েণ্টক্টক কোম্পানী 

-( যৌথকারবার ) ৫২ সংখ্যার কিছু অধিক। 
সম্বাদ পত্র ও সাহিত্য বিতাগ ।-_-বাঙ্গলা দেশে 
নৃতন সম্থাদ পত্র ৪৯, মাসিক পত্র ১৩। তামিল 
ভাষায় ( সর্বগুদ্ধ ) ১৫, তেলুগু ভাঘায় ৭, মহারাস্্রী 

তাষায় ৯, উর্দ, ১১, হিন্দী ৫ এবং ইংরাজী ( সর্ধ- 

শুদ্ধ )২২ খানা । ভারতবষাঁয় সর্দপ্রকার তাষায় 
শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, ব্যবসা, রাজনীতি, অর্থ ঝ্যবহার 
প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক পুশ্তিকার সংখ্য। ৮৬৫ 

খানা । 

মাথার হ্যাট পাগড়ী, টুপী ইত্যাদির নৃতন 
দোকান।--২৯। তাল! চাবির দোকান।--৩৯ট। 

চিত্র বিভাগ ।-চিত্রের জন্য নৃতন বিলাতী 
মুদ্রাযন্ত্র ২৮ | নৃতন চিত্রকরের সংখ্যা ২৪১; 
দোকানের সংখ্য। ১৬। 
৫১। গালিচা, ত্র ও চাদরের নূতন দোকান 
--১৩২টা। কেশতৈল, পুম্পসার, ফুলেল তৈল, 

সোভাওয়াটার, লেমনেড, সিরাপ প্রভৃতি দোকান 
_ তিনশত ৪৫ থানার অধিক। চামড়ার দোকান। 

_নয় থানা। রংএর দৌোকান-_-৬২ খান] । 
পেন্পীলের কারবার 1--ছয়টা। দেশালাইএর 
কারখানা ।--তিনট।। বোতামের কারখান।। 

ছুইট1। কাষ্ঠের নানা প্রকারের নূতন 
দোকান ।-_ _৯৮টা। 

বিস্ুটের কারবার ।--৩৬ট1। রাসায়নিক 
কারখান] ৪ ( 00001901671] 497৪) 1--তিনটা | 

লোহার সিন্ধুক ।- লোহানী, কুছ্রীয়া, কুলিকাত। 

( চিৎপুর ) প্রভৃতি স্থানে নূতন দোকানের সংখ্য। 
১৭ট। ট্রাক্ক।-_বহরমপুর, কপিকাতা এবং মেদ্দিনী- 

পুরের উৎকষ্ট। নৃতন কারখান$র সংখ্যা ১৭ট1। 
৫ 

'শদেশী-আন্দোলনের সুফল । 

নানাপ্রকার তৈলের ।--. 

৩৩ 

| ছরী কাচি ইত্যাদি ।-_বিষুপুর, কাঞ্চননগর, 

শাশপুর, জগদীশপুর, খুলনা, নব্ধীপ এবং সালিধার 
উৎ্কষ্ঠ। নুতন দোকানের ঘ্ুঃখ্যা ৯২ প্লান|। 

দেশী জতার দোকনি।-_দুইশত ত্রিশের অধিক। 

দেশীয় ক্ষুর।__প্রায় চারি "সহস্রাধিক তারতবরাঁয় 
ক্ষোরকার (নাপিত ) বিলাতী ক্ষুর পরিত্যাগ 
করিয়াছে। 

পিতল ও অন্যান্ত ধাতুর কারখান1।--ছুগলী, 

ধারোক্ারি, খড়ার, বালেশ্বর, "কটক, পুরী, বীরভূম, 

মেদিনীপুর, থাগড়া, গয়া, ছাপরা, মহনাপন্লী, টানা, 

কোইম্বাটোর প্রভৃতি স্থানের উ$কৃষ্ট। নৃতন-_ 
দোকানের সংখ্য। ছুই শতাধিক । ছাতার দোকান 

_-চারিশত ৭২ খানার অধিক। মাথার চিকণীর 

দোকান।--আট থান।। দেশী ল্যাম্প ও কলম 
রক্ষণী ( পেন হোল্ডার )--সাতাইশ। সাবান 
-সাত থানা। জাহাজের কারবার-_-তিনট।। 

কালী প্রস্তত করিবার কারখানা-_ছাঁব্বিশ। চিনি 

ও মিশ্রি-_ছয়টা। দেশী তাস--১৭ খানা। 

ছিটের কাপড়ের দোকান_দশ। কাগজের 

কারবার-_ছু ইট । 

গ্রধন্মানন্দ মহাভারতী। 
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৩৪ কৃষক। 
০ এ ০ পপর পাস ০০০ আপ ০৯৩ - - 
নু ্ সি নি টি * 

_ পাট বা নালিতা। 

(পূর্ব গ্রকাল্লিতের পর।) 
তৃতীয় অধ্যায়_-পাটের বীজ বাছাই, শস্ক 

পর্যযায় ও ফাস। 

১০ | বীজ শক্তি ও অন্যোন্ত সংযোগ 
( €11:0451911118010) ) 

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে বীজও গাছেরই এক- 
প্রকার রূপান্তর মাত (81611081101) 01 0918011- 

&10109 )। অস্কুররূপে একটি আবরণের (1০5/% ) 

ভিতরে কিঞ্চিৎ খাগ্যবস্ত সহ অতি ক্ষুদ্রাকারে, গ্রাছ 

নিদ্রিত শিশুর ন্যায় বীজের ভিতরে কিছুদিন 
অবস্থান করে। পরে উপযুক্ত ঘাটি, জল, বায়ু এবং 
উত্তাপের সাহায্যে পুনর্ধার রূপান্তরিত এবং বদ্ধিত 

হইয়! গাছের বৃহদাকার ধারণ করে। এই বীজের 

ভিতরে ষেকি অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে তাহা 
আবিলে অবাকৃ হইতে হয়। বীজের মাহাত্ম্য 

মনুষ্য পশ্বাদি সম্বন্ধে আমর! কিঞ্চিৎ অবগ্ধত আছি। 
এমন কি রামায়ণে দেখ! যায় তখনও লোকে 

মানুষ সন্বদ্ধে বীজশক্তির মাহায্মা বিশেষরূপে 

উপল করিয়াছিলেন__-“ সত্যশ্চাত্র প্রবাদোয়ং 

লীকিকঃ প্রতিভাতিমা। পিতৃন্ সমনুজায়ন্তে নর 
মাতরম্ঙ্গনাঃ॥ (অযোধ্যা কাণ্ড, ২৮শ ৩৫অ)। 

পেকালে এরূপ প্রবাদ ছিল যে ছেলে বাণের মত 

হয় এবং মেয়ে মায়ের মতন হয়। *কুলীন' এই শব্দট! 

অধুন। আমাদের দেশে এমন এক প্রকার বিরুত 
অর্থ প্রাপূ হইয়াছে যে গুণের সঙ্গে তাহার কোন 

সম্পর্ক নাই। কিন্তু পূর্বে বোধ হয় এরূপ ছিল 

ন!। এমন কি রামায়ণে দেখ! যায় হাতী ঘোড়ারও 
ত্খন কুলের বিচার ছিল-_“নাগান্ হয়াংশ্চৈষ কুল- 

[ ১০ম খণ্ড । 
শশী শিপ শিস 

আপি ০৩ ও ১. শক. সস» রি পি ৮. লা - পপ ০. পা নল শন পা সত» পপর চিত 5 ০ ০ 
৮. ৪ ত মা চা কয শন 

প্রহ্থতান্? ( অযে-৩২শ-৮২অ )। বিলাতে গরুর 

মধ্যে কুলের বিচার অত্যন্ত প্রচলিত € [9911879 

০516) এবং বংশাখলী দৃষ্টে ভাল গরুর মূল্যের 
তারতম্য হয়.। বংশপরম্পরায় বীজের ভিতরে যে 

অপূর্ব শক্তি (17০41) ) লুক্কায়িত আছে, এ 

সকল তাহারই দৃষ্টাত্ত। এই অলৌকিক বীজশক্তি 
মনুষ্য-পশ্বাদি সম্বন্ধে যেরূপ, আমাদের শস্তাদি 
সন্বন্ধেও সেইরূপ । ইহাদের মধ্যেও “কুলের' 

বিচার এবং বীজমাহাত্ময-দৃষ্ট হয়। আমাদের 
আলুর “কুলীন' নাইনিতাল, পাটনাই ; কার্পাসের 
'কুল'ন' আমেরিকার 'সী আইলেও (২খে, [5179) 
ও মিসর দেশের "আব্বাসী । পাটের 'কুলীন? ও 

সেইরূপ বল! যায়; মিঠ! পাটের মধ্যে পাবনার 

“তোষ? এবং তিতা পাটের মধ্যে ময়মনসিংহের 

দেশওয়াল এবং মেঘনার চরের “বড়' ব৷ তল্লা পাট। 

যে বংশের বীজ, সেই বংশের গুণশালা গাছ উৎপন্ন 
করিবার শক্তি সেই বীঙ্জের তিত্তর প্রচ্ছন্ন আছে। 

উপযুক্ত লাত পাইতে হইলে কৃষককে যেরূপ পাটের 
চাষাদ্দি কার্য ভাল কবিয়া করিতে হয়, সেইরূপ 

তাহার দেশ ও জমির উপযোগিত। দেখিয়া সর্ধবোৎ- 

কুষ্টু বংশের বীজ ব্যবহার করিতে হয়। আবার 

পাটের বীজ যত কেন তাল বংশের হুউক না' দুর 
দেশ হইতে আনাইয়! ব্যবহার করিলে ভাল ফল 

হওয়ার আশ। কম। কারণ একদেশের মাটি, জল 

বায়ুতে যে বংশ ভাল ফল প্রসব করে; ভিন্ন দেশের 

তিন্ন প্রকার মাটি, জল বায়ুতে সেন্ূপ ভাল ফল 

প্রসব না করিবারই অধিকতর সম্ভাবনা । এজন্য 

কৃষক নিজের দেশের, নিজের মাটির মত মাটিতে 
যে বংশের পাট তাল হয়, সেই বংশেরই বীর্জ 
ব্যবহার করিবে। বিলাতের বৈজ্ঞানিক ক্কষকের। 
তাহাদের প্রধান শন্ত গম এবং আলুর ভিন্ন ভিন্ন 

বংশীয় গাছের অলোন্ত সংযোগ (01055 £91:511129- 



, ২য় সংখ্যা |] 

(101) ্যূ ঘারা জাত টিকার নিলি উপযোগী 

নুতন নূতন বংশ প্রস্তুত করিতেছেন। আমেরিকা 

তাহাদের প্রধান শশ্ত, কাপাস. এবং মাকৈর 

(78179) তিন্ন ভিন্ন বংশের অন্টোন্ত-সংযোগ দ্বার! 
অতি উৎকৃষ্ট নূতন নূতন বংশ প্রস্তত করিতেছেন। 

অপরাপর শগ্ত সম্বন্ধে যাহ সত্য বলিয়| প্রতিপন্ন 

হইয়াছে পাট সন্বপ্ধে তাহা সত্য. হইবে। এই 
অগ্ঠোন্ঠ-সংযোগ (০৮০১৩ 16111111101) ) যত্ের 

সহিত করিতে পারিলে আমাদের পাটেরও বিশেষ 

উন্নতি হইতে পারে ; এবং ক্লষকের লাভ * অধিক 

হইতে পারে। এই অন্োন্ত-সংযোগ করাও বড় 

শক্ত নয়। কৃবিবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুত এন্ এন্ বাড় জজ 

এক সময়ে হাঁতোয়া-ভ্রীপুর কৃবিক্ষেত্রে সামান্ত কুলি- 

দ্বারা কাপাসের অন্টোন্ত-সংষোগ' ফল পরীক্ষ। 
করিয়াছিলেন। পাটের জন্তও সেরূপ কর! যাইতে 

পারে। তোমার মাঁটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
হয় এমন বংশের একটি ভাল পাট গাছ বাছিয়! 

লও । . তাহার ফুল. ফুটিবামাক্র অর্থাৎ গরকেশরে 

পরাগফোগ হইবর পুর্বে একটি স্যকুটস্ত ফুলের 

পরাগকেশরগুলি সরু কাচি দ্বারা ছণাটিয়। ফেলিয়। 

দাও এবং অবিলম্বে তুমি যেরূপ গুণ চাও সেইরূপ 

গুণযুক্ত বংশের একটি, ভাল গাছের ফুলের পরাগ 
কেশর একটি সন্ন। (£9:০6]98 ) দ্বার] ধরিয়! লও । 

প্রথম গাছের গর্ভকেশরের মাথায় ঝাঁড়িয়। খ্িতীয় 

গ্লাছের কয়েকটি পরাগ তাহার মন্ডকে ফেলিয়া 
দেও। ভাল করিয়া দেখ ঠিক গর্ভকেরের মাথায় 
পড়িয়াছে কি না। হয় ত দেখিবার জন্ত আতস্- 
পাথর ( 17980109108 £1885) ব্যবহার রুরিলে 

নুবিধা হইবে। যখন দেখিবে ঠিক পড়িয়াছে, 
তখন একখণ্ড পাতল! ন্যাকড়। দিয়! সে পরঃগ- 

সংহুক্ত' ( ০:০১৪-1১০1]৪৮$৫] ) ফুলটি জড়াইয়। বাথ 

যেন কীট কি বায়ু দ্বাা সফাণিত হইয়। অব 

পাট বা নালিতা |. ৩৫ 
* ০ জপ স্্স রস এস শি রা পপ স্পিন» রী 

শা ত ৬ ও 

কোন পাট: ফুলের পরাগ আসিয়া এই ফুলের গর্ভ- 

কেশরে ন! পড়ে । কয়েক বার করিলেই অত্যাস 
হইবে। মোটামুটি এই প্রপ্ঃ়লীতেই অন্যোন্- 
সংযোগ (07078-1717174801 ) করিতে হয়। 

মনে কর যেন' মেঘনার চরৈর বন্ড গাটই তোমার 

উপযোগী। তুমি ইহাকে আত্মও অল্প' সময়ে পূর্ণ- 

বিকাশ লাত করাইতে ইচ্ছ! কর। ময়মনসিংহের 

দ্েশওয়াল পাট খুব অল্প সময়ে পুর্ণ বিকাশ লাত 

করে।* তুমি তোমার বড়, পাটের ফুলের গর্ড- 

কেশরে এই দ্বেশওয়াল পাটের ফুলের পরাগ যোগ 

যোগকর। তবেই তোমার উন্দেস্ত সিদ্ধ হইবে। 
এই উপায় অবশ্শ্বন করিতে পারিলে কৃষকেরা 

নিজ নিজ মাটি, জলবায়ুর উপযেগী উৎকষ্ট গু৭- 
বিশিষ্ট পটের বংশ প্রস্তুত করিয়া অধিকতর 

লাভবান হইতে পারে। তবে কিঞ্চিৎ শিক্ষার 

প্রয়ো্জন। যাহা হউক কষক যতদুর সম্ভব তাহার 

মাটির উপযোগী দেখিয়| উৎকৃষ্ট বীজই বাবহার 
করিবে। 

১১ বীজ-বাছাই প্রণালী 
(13094-5016961017, )। 

বংশের কথ৷ ছাড়িয়া দিলেও বীজ সম্বন্ধে আরও 

একটি অতি গুরুতর কথ। আছে। যে কো্ন 

কার্পাস চাষ। 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেনীর কৃষি-পরীক্ষোত্তা্ণ 

বঙ্গীয় কষি-বিভাগের কর্মচারী 
শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রনীত। 

তুল। চাষ সম্বন্ধে এই পুস্ডকথানি সর্বা্গসন্দর 
হইয়াছে | দ্বাম %* বার আন ।. ক্ষক অফিসে 

পাও যায় চি | 



৩৩ 
সান মনন 

গটিক্ষেতরে যাও, ুগি পনি । পাঁইবে যে এক 
বংশের গাছও সকলগুলি সমান ওণশালী হয় ন|। 

মানুষ যেমন এক বংশের কি এক পিতামাতার 

সন্তান হইলেও, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য 
এবং গুণভেদ দৃ্ হয়, পাটগাছেরও সেইরূপ । 
একই ক্ষেত্রে একই বংশের পাটগাছের মধ্যেও 

ন।নাত্ব এবং গুণের তারতম্য রহিয়াছে । কোনটা 

সতেজ; কোনটা নিস্তেজ, কোনট। মোটা, কোনট। 
সরু, লম্বায় কোনট।'বেশী, কোনটা কম। শাখা 

প্রশাখা কোনটাতে কম, কোনটাতে বেশি, আস 

কোনটার মোটা, কোনটার সরু, অথবা কোনটার 
লম্বা, কোনটার থাট, কোনটা সত্বর বিকাশ প্রাপ্ত 

হয়, কোনটার বিকাশে বেশি সময় লাগে ইত্যাদি । 
মোট কথ! এই যান্ুঘের মত গাছেরও পৃথক 
ব্ক্তিত আছে। আবার মনুষুঃ পশ্গাদির মধ্যে 

যেমন পিতামাতার ব্যক্তিগত গুণও সম্তানাদিতে 

ংক্রামিত হয় (1১01১98905 ) গাছেরও সেইরূপ 

“আত্মাবৈজায়তে পুত্রঃ।” সস্তানাদিতে আপনাপন 
গুণ সংক্রামিত করিবার এই শক্তি সকল পিতা- 
মাতার যেমন. সমান থাকে না, সেইরূপ গাছের 

মধ্যেও এই সংক্রামণ শক্তির (1)71)0$0105 ) 
তারতম্য দৃষ্ট হয়। এই ব্যক্তিগত গুণতেদ এবং 
সংক্রামণ শক্তির মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকার 

কৃষকেরা সর্বপ্রকার শন্তেরই উন্নতি করিবার 
একটী অপূর্ব ভিত্তি লাভ করিয়াছেন। বিলাতের 
আলু, গম, জর্মানির বীট এবং আমেরিকার মাকৈ 
এবং কাপাস পূর্বে অতি সামান্ত শন্ত ছিল; আর 
এই ভিত্তির উপরে তাহাদের বীজ বাছাই প্রণালী 

স্থাপন করিয়া, এ সকল শম্তকে উন্নত করিয়। আজ 

(কোথায় আনিয়াছে। বীঞ্জ বাছাই গ্রথার প্রভাবে 

হইহার। উন্নিত হইয়। স্ব স্ব জাতীয় শস্ত মধ্যে জগতে 

তীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষকের! 

রি | পি ডি 

পাট সম্বন্ধেও এব্ূুপ বী্ বাছাই প্রথ। অবলম্বন 

করিলে যে বংশেরই কেন হউক না, তাহার সম্বন্ধে 

আশাতীত ফল লাত করিবে এরূপ আশা কর 

যায়। তবে কেহ কি আয়াধ স্বীকার করিয়। 

পরীক্ষা করিতে গ্রস্ত? বীজ বাছাই করিবার 

প্রণালী নিয়ে বর্ণনা করা যাইতেছে । 

পাটের বীজ বাছাই। 

(১০৪-১০1০০(01) ) 

তাল পাটের গাছের প্রধান গুপ এই যে পাট 

বেশি হয়। দ্বিতীয় গুণ এই যে পাট গাছ শীত্র 

শীঘ্ব বিকাশ লাত করিয়৷ পাটের বাজার যখন 
খুব আক্র1! থাকে তখন (তাদ্র মাসের মধ্যে ১ 

পণ্য পাট বাজারে উপস্থিত করা যায়। তৃতীয় 
গুণ এই যে গাছ খুব মোটা, সবল ও লম্বা হয়; 
কাণ্ডের নিয়তাগে সুক্ম শিকড়গুচ্ছ থাকে না! এবং 

গাছের শাখা প্রশাখা খুব কম থাকে । কারণ তাহা 

হইলে আস অধিক হইবে এবং আসের গেছা- 

গুলি ঠিক সমান এবং খুঁব লম্বা হইবে। (আসের 
গুণাগুণ পরে দেখিলেই চলিবে) কৃষক নিজের 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত গ্রবোধ চন্দ্র দে প্রণীত 

রৃষি গ্রন্থাবলী । 
১। স্কবিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতঃয় 

সংস্করণ ১২. (২) সবজীবাগ ॥* (০) ফলকর ॥* 
(৪) মালঞ ১৭. (৫) 1 1590159 01) 0151100 ১৭. 

(৬) 7১০0৪00 ০810815 1%০১ (5) পশুখাদ্য ০, 

(৮) আহ্মু্বদীয় চা ।%, (৯) গোলাপ-বাড়ী ৪০, 

(১০) মুত্তিকা-তন্ব ১২ (১১) কার্পাস কথা ॥*, 

(১২), উত্ভিদজীবন ॥০- যন্ত্স্থ। পুস্তক তিঃ পিঃতে 

পাঠাই। কুধক 'আফিসে পাওয়া যায়। 



২য় সংখ্যা । ] 
লু লে শা 

৯ এ শী পা চু 

কিনা প্রতিবেশীর পাট। ক্ষেত্রে তর বাইয়া উল্লিখিত € গুণ 
গুলি সন্বপ্ধে সর্বোৎকষট দেখিয়া ৫৭টি গাছ বীজের 
জন্য বাছিয়। রাখিবে, এবং বাঁজ গুলি যখন খুব ভাল- 

রূপ পাকিবে, তখন এই সকল গাছের প্রত্যেকটি 
হইতে খুব ভাল বিকাশপ্রাপ্ত সর্ববোৎকুষ্ট ১০১২টি 
খুব পরিপক গোটা? হইতে খুব পুষ্ট দেখিয়া কতক- 
গুলি বীজ সংগ্রহ করিয়।, প্রতোক গাছের বীজ পৃথক 

তাবে যত্রের সহিত রাখিবে। আবার যখন পাট 

বুনিবার সময় আসিবে, অন্য পাট ক্ষেত্র হইতে যত 

পা শপ থর জাপার সপ এ. * সপ»: ৮ পর পা ৯ 

সম্ভব দূরে, উপযুক্ত জমিখণ্ডে এক একটি গাছের. 

বীজ গণিয়া সমান সংখাক করিয়। পৃথক ভাবে 

৫1৬টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা জমিতে লাগাইবে। এই 
টুকরাগুলিও যেন কোনটার সঙ্গে কোনটা! সংলগ 

না থাকে। কীটাদি কি বাতাস দ্বারা যেন একটুক- 

রার গাছের ফুলের পরাগ আপিয়। অন্যটার ফুলের 

গর্ভকেশরে না পড়ে এই জন্যই উপযুক্ত ব্যবধান 

রক্ষ। আবশ্ঠক। চাষাদি এবং চার গাছের সেব! 

যত্ন যথোপযুক্ত রূপে করিবে। তাহাতে যেন 

কোনরূপ ক্রটি না হয়। মনে কর তুমি এইরূপে 
৫টি গাছের বীজ হইতে পাচ টুকর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ জমি 
করিয়াছ। গাছগুলির ফুল ধরিবার সময় হইলে 

পর তুলন| করিয়। দেখ এই পাঁচ টুকবার মধ্যে 
কোনটার গাছ কি পরিমাণ সময়ে পূর্ণ বিকাশ 

লাভ করিয়াছে এবং কোনটা কি পরিমাণে 

» তাহার্দের উৎপাদক পূর্ব গাছের গুণ সকল লাত 

করিয়াছে। হয়ত ছুই টুকরার গাঁছ পূর্ববস্তাঁ গুণ 
তাল পায় নাই, অর্থাৎ ইহাদের পূর্ববস্তা গাছের 
গুণ সংন্তামণ শক্তি (1):01১০/91৫7 ) অত্যন্ত কম। 

অতএব এই ছুই টুকরা তোমার পত্রীক্ষ। হইতে 
ফেলিয়া দিতে হইবে । আবার হয়ত এক টুকবার 
গাছ পূর্ণ বিকাশ পাইতে অনেক বিলখ হট্য়াছে। 
যদি তাহাতে তোমার লার্ভের ব্যাথাও হয় মনে 

পাট ৰা নালিতা তা | 
নে 

শু নি 

৩৭ 
চে উনি সপ ০ পপ ১ সর পু 

কর তবে' “এই টুকরাও পরাক্ হইতে চ ফেলিয়। 
দাও । হয়ত বাকি ছুই টুকরার গ|ছ উপযুক্ত 
সময়ে পুর্ণ বিকাশ লাত করিম তাহাদের ঘুর্ববস্তাঁর 
গুণ সকল পাইয়াঁছে। এখন ইহাদের প্রত্যেকটি 
হইতে উত্কৃ্ গোটা ১৪ গছ লইয়। পৃথক ভাবে 

আস প্রস্তুত করিয়া দেখ কোন্ টুকরাঁর আসে 
কেমন শুত্রবর্ণ, লম্বা, মস্থপ, সুগম, অথচ শক্ত এবং 

কোনটার পাটের ওজন কত। এই সকল তুলন। 
করি'ৈ দেখিতে পাইবে* যে একটি টুকরার গাছ 
সমস্ত গুণের মোট ধরিলে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির 
কর। যায় এবং তাহার চাষে তোমার লাত অধিক 

হইবে। এখন অপর সব টুকরাগুলি ছাড়িয়। দিয়া 
কেবলমাত্র এ উৎকৃষ্ট টুকরার গাছগুলি হইতে 
আগামী ফসলের জন্য বীজ সংগ্রহ করিবে এবং 

তাহার বীজগুলি ছাই যিশাইয়৷ রৌদ্রে ভালরূপ 
শুকাইয়া, একটি মাটির ভশাড় আগুনের উপরে 
কিছুকাল রাখিয়! ঠাণ্ড) হইলে পর তাহাতে বীজ- 

গুলি ভরিয়া সর। দিয়! মুখ ঢ!কিয়! এবং ময়দ] 

সিদ্ধ দিয়া বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়। রাখিয়া 

দিবে । আবার বুনিবাঁর সময় আসিলে সেই বীজ 
খুলিয়া অবিলম্বে ব্যবহার করিবে। এবারের ক্ষেত্র 
হইতেও আবার পূর্বের নায় বাছাই করিয়া ৫৭টি 
সর্বোৎকৃষ্ট গাছ বাজেন্র জন্য রাখিবে এবং বীজ 
পৃথক পৃথক সংগ্রহ করিয়া পৃথক পৃথক টুকর! 
জমিতে পূর্বাবৎ চাষ করিবে এবং পুর্ববৎ বাছাই 
করিয়। আগামী সনের বীঞ্জের জন্ঠ ব্যবহার করিবে। 

এইরূপে প্রতি বৎসর বাছাই করিয়! বীজ ব্যবহার 

করিলে দেখিবে যদি উপযুস্ত চাষ কি জলের অঙাঁব 

না হয়, তবে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু করিয়। 
তোমার লাভও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমা- 

দেবু সাধারণ ধান লইয়। গিয়। এইরূপ বীজ বাছাই 
প্রথা অবলম্বন করিয়। তাহা হইতেই আমেরিকা7 



৩৮ 
রদ শেজধ্র বোর 

চে 

বাসীর! বিখ্যাত কেরোপিন। ধান (0০ 

7196 ) উৎপন্ন করিয়াছে | 

'১২। পাটের" উপযোগী শশ্যপর্য্যায় 
(11090911018 01 0:0])5 ) 

শস্য পর্যায় (1801811010০ 0:01) কথাটি 

বিদেশী । বে সকল স্থানে একই প্রকার জমিতে 

নান! জাতীয় শস্তের চাষ হইতে পারে, ইহা সেই 
সকল স্থানেরই উপযেগী। আমাদের প্লাটের 

ক্কবকর্দিগের ক্ষেত্রগুলি ছোট ছে?ট খণ্ড, নান স্থানে 

বিক্ষিপ্ত, ফোন প্রকার বেড়। দ্বার সুরক্ষিত থাকে 

না। আবার অপেক্ষাকৃত নিয়ভূমিতেই পাট এবং 
ধানের চাষ হয়। গরু, ছাগলের উৎপাত অনিবার্ধ্য। 

পাট গাছ গরুতে বড় খায় না। ধান গাছ একটু 
বড় হইলে পর গরুতে খাইলেও একেবারে নষ্ট 
হয়না। এ ছুটি ভিন্ন অন্ত কোন বেশী লাভঞ্জনক 
শস্য এরূপ অরক্ষিত জমিতে কাহারও চাঁষ করিতে 

সাহল হইবে না। কেবল যে গরুর উৎপাত তাহা 
নয়। চুরিচামারীও দেশে অত্যন্ত প্রচলিত। আলু; 
কপি, তামাক, ইক্ষু, প্রভৃতির চাষে লাত অনেক 

বেশী। কিন্ত বাড়ীর নিতান্ত সংলগ্ন ভূমি ভিন 
নিরাপদে এ সকলেখ চাষ করা সম্ভবপর নয়। এ 

জন্য পাটের শস্য পধ্যায়ের প্রশ্রটী অতি সন্ধকীর্ণ। 

শেষটা এই মাত্র দাড়ায় ষে একই জমিতে প্রতি 
বৎসর পাট করাই ভাল, অথবা একবৎসরে পাট 

করিয়। পরবৎসর ধান, এইরূপ পর্য্যায় অবলম্বন 
করাই ভাল। পাটেই ক্লষবকের বেশী লাত কি 

ধানেই বেশী লাত? এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র 
বল! যায় যেগত ৭৮ বৎসর পাটেই বেশী লাভ 

ছিল, কিন্ত এবৎসরে দেখ! . গিয়াছে ধানেই 
বেশী লাভ। মোট কথা,:পাটের লাভ ক্ষতি 
অক নিশ্চিত এবং শুধু পাটের উপরে শির 

শালি স্প্প ০ সা 

এ ৫ 
সক সপন. সে সস 
ক বা 5 ৯. জা 

করি । কুষকের ধান জারির করা অত্যন্ত 

অসঙ্গত। ইহাতে শন্য-পর্য্যায়ের কোন প্রশ্নই 
আসে না। লাভের জন্য পাট করুক আর না করুক 
থাদ্যের জন্য কৃষককে বাধ্য হইয়াই ধান চাষ 
করিতে হইবে। পাটের মূল্যের যখন কোন 
নিশ্চয়তা নাই_আজ হয়ত ৭২৮২ টাকা মণ, 
আবার কাল ৩২1৪২ টাক! মণ-_পাটের প্রাপ্য 
টাক। দিয় ধান কিনিয়! খাওয়া অনেক সময় 
সম্ভব হয় ন1। কৃষককে বাধ্য হইয়াই কতক পাট 
কতক ধান করিতে হয়। শুধু তাহ। নয়, কুমিল্লা, 

রংপুর প্রভৃতি স্থানে এবং অন্ান্ত স্থানেও অপেক্ষা- 

কৃত কম নীচু জমিতে দেখ] যায়, ক্ষুধাতুর ক্ষক 
শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে পাট কাটিয়। গেই জমিতে শ্রাবণ 
ভার্র মাসেই রোয়৷ ধান লাগাইয়। দেয়, যদিও 
অভিজ্ঞ কৃষক মাত্রেই জানে যে এরূপ কৰিলে 

ভূমির উৎপাদিক। শক্তির অত্যন্ত হানি হয়। ইহার 
বিষময় ফলে দেখা যায় যে এই সকলস্থানেযে 
জমিতে শুধু পাট করিলে হয়ত বিঘ। প্রতি ৫1৭ মণ 

পাট হইত, পাট কাটিয়। ভাদ্র মাসে রোয়া ধান 

করিলে পর, পরের বৎসর সেম্থলে ২৩ মণ পাটও 

হয় না। কতক ধান, কতক পাট কষককে করি- 
তেই হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে পাটের জমিতে 

কি প্রতি বৎসর পাট এবং ধানের জমিতে প্রতি 

বৎসর ধান করাই ভাল, ন৷ বৎসরের পর বৎসর 

ধানের জমিতে পাট, পাটের জমিতে ধান কর!" 

ভাল? ধানের পর পাট, পাটের পর ধান এইরূপ 
শন্তের পরিবর্তন করারই নাম "শস্ত পর্য্যায়, 
(13909019001 01015 )।-_পপ্রবাসী 17. 

(ব্রমশঃ )1 

শ্রীদিজদাস দত্ত । 
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পূর্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগ । 

আমর! গত সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের ক্লষি-বিভাগের 

উল্লেখ করিয়াছি । উক্ত বিভাগের বাৎসরিক 

বিবরণী প্রকাশিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে। 

এরূপ বিলর্খ ঘটা আদে বাঞ্চনীয় নহে। কিন্ত 

এই ক্রেটী ছাড়িয়। দিলে পূর্ববঙ্গের ক্লষি-বিভাগের 

বিবরণী বাস্তবিকই একটি পাঠযষোগ্য পুস্তিকা । 

অপরাপর কৃষি-বিভাগের বিবরণীর ন্যায় ইহ! 

কতকগুলি অসন্বন্ধ উদ্দেশ্ত-বিহীন পরীক্ষাবলীর 

বিবরণের সমষ্টি নহে । পুবের বঙ্গে যে সমুদয় কৃষি 

পরীক্ষ। হইতেছে, তাহাদের একট] নির্দিষ্ট উদ্দেশ 

আছে এবং সেগুলি সমাপ্ত হইলে আমাদের কষি- 

জান বাস্তবিকই কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । 

এ আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার বলিয়াছি থে 

সরকারী কৃষি-বিভাগ সমুহের বিফলতার অন্যতম 

কারণ উহাদের এতি জন সাধারণের সহানুভূতির 

অতাব।  পুর্ববঙ্গের কূষিবিভাগ এই অস্তরায় 

দুরীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উক্ত বিতাগের 

কর্তা, মিঃ হাট, বিবরণীর প্রথমেই বলিয়াছেন, ষে 

তিনি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে, সকল 

স্থানের স্থানীয় গণ্যমান্ত বক্তিগগের সহিত পরিচিত 

_ পুকধধত্মর হু পনি বিভাগ । ৩৯ 
-- পিস তিন লি 2 

তত 

[খত চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে 

আমরা পূর্ববঙ্গের কৃষিবিভাগে একটি নূতন 

জিনিষ দেখিতে পাই-_উহা। গকুষিবিভাগেন্ন অবৈ- 
তনিক সংবাদবাতা'। পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলাতেই 
এইরূপ ছুই কজন সংবাঞ্দাতা নিযুক্ত হইয়াছেন 

এব ত্াহাদিগের নিকট হইতে কৃষিবিভাগ 

অনেক সাহাধা পাইতেছেন। দেশীয় শিক্ষিত 

ব্যক্তিবর্ধকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারিলে 

এবং তাহাদিগের সাহায্যে *নিয়স্তরের লোকসমূহ 

মধ্যে কষিজ্ঞান প্রচার করিতে প্রারিলে দেশের 

যে অশেষ মঙ্গল সাধন করা হইবে তৎসন্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। স্যার এগুর ফ্রোরের বেসরকারী 

কধি-সমিতি একট] পোষাকী দ্রব্য । ইহার দ্বার! 

বাস্তবিক কোন উপকার সাধিত হইন্বাছে কিন! 

তাহা আমর। অবগত নহি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের 

উৎসাহী অবৈতনিক সংবাদদ1তাগণের দ্বার! কঁষি- 

বিতাগ যে অনেক রকমে উপকৃত হইতেছেন, 

তাহ আমর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কৃষি- 

বিভাগের সহিত অপর বিভাগের যে যথেষ্ট 

পার্থকা আছে তাহা! আম।দের কর্তারা অনেক 

সময় ভুলিয়। যান। আফিসের হিলাবপত্র ঠিক 

রাখিয়া, বৎসরের শেষে এক রিপোর্ট লিখিয়1 শাসন- 

সংক্রান্ত অপরাপর বিভাগ যেমন খালাস, ভারতের 

কৃষিবিভাগ গুলিকে সেইরূপ করিবার ইচ্ছা 

অনেকের দেখিতে পাওয়া বায় এবং তজ্জন্কই 

এতদ্েখীয় ক্লষিবিভাগগুলির অবস্থা এইরূপ । এই 

প্রকার অসারতার মধ্যে আমর! পূর্ববঙ্গের কৃষি- 

বিভাগের সজী বত! দেখিয়। বিশেষ গ্রীত হইয়াছি। 

বল। বাহুল্য যে এই সজীবতার কারণ আর 

কিছুই নহে, কেবল মিঃ হাট, মিঃ বসু প্রমুখ সুদক্ষ 

কর্মচারীগণের অসীম উদ্দাম এবং অধ্যবসায়। 

পূর্ববঙ্গের কৃষিক্ষেত্র সমূহের সংখ্যা আটটরি। , 



৪8০ | কবক। 

এইগুলি যথাক্রমে ঢাকা, রাঙ্গমাহী, জোড়হাট, 

রঙ্গপুর, বুড়িরহাট, ওয়াজেন, উত্তর সিলঙ্গ এবং 

সিলঙ্গে ঘবস্থিত। ,/সামর] সংক্ষেপে বিগত বৎসব 
এই ক্ষেত্র গুলিতে কি কি কার্য 'হুইয়াছিল তাহা 

বিবৃত করিব। ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে বিগত বৎসর 

বিশেষ কিছু পরীক্ষা হয় নাই। জমি তৈয়ারী ও 

গৃহ নির্দাণাদি কার্যেই সময় অতিবাহিত হইয়া 
গিয়াছে । রাঁজসাহী ক্ষেত্রই পূর্ববঙ্গের যাবতীয় 

কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা পরীক্ষা বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে। 

বৃষ্টির অতাবে গত বৎসর কতকগুলি পরীক্ষা 

নির্বাহিত হয় নাই। এই ক্ষেত্রের ইচ্ষু ও আলুর 
পরীক্ষা গুলি বিশেষরূপ উল্লেখধোগ্য। ঢাকার 

গাণ্ডারী নামক ইচ্ষুই রাজসাহী ক্ষেত্রে উত্তমরূপ 

জন্মিয়াছে এবং স্থানীয় ইক্ষু অপেক্ষা ফলনেও 

অধিক হইয়াছে । আলুর পরীক্ষায় বিঘাপ্রতি প্রায় 
২ মণ ১৬ সের বীজ আনু (কাট) বসান হয়। 
উস্থাতে বিঘাপ্রতি ৭১ মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং 
৭৮ঘ টাকা লাত হয়। এই পরীক্ষায় কৃষকেব। 
সাধারণতঃ ধেরূপ সার ব্যবহার করে (১০* মণ 

গোবর সার) সেইরূপই ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
বিশেষ পাইটের মধ্যে পুর্ব বৎসর আলুর ক্ষেত্র 
পতিত রাঁখ। হইয়াছিল। ইতিপূর্বে বঙ্গপুর কৃষি- 
ক্ষেত্রে তামাক সম্বন্ধীয় পরিক্ষা চলিতেছিল। কিন্তু 

বঙ্গপুর ক্ষেত্র তামাকের জন্য তাদৃশ উপযুক্ত নয় 

প্রতীয়মান হওয়াঁয়, রঙ্গপুর হইতে ৬মাইল দুরে 
বুড়ীরহাট নামক হ্থানে তামাক উৎপাদনের জন্য 

একটি ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং রঙ্গপুর ক্ষেত্র 
স্থানীয় কৃধি সমিতি হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। 
কিন্ত বিগত বৎদরও উক্ত স্থানে বিদ্বেশীয় তামাক 

উৎপাদিত হইয়াছিল । তৎপূর্ধ বৎসরের উৎ- 
পাদিত তামাক বিলাতে পাঠাইয়। যে দর পাওয়া! 
শিসাছে তাহ! আশাজনক নহে। উক্ত তামাক 

| ১০ম থণ্ড। 

পাঠাইবার পূর্বেই খারাপ হইয়া শিয়াছিল। 
এবার নূতন তামাকের নমুনা পাঠান হইয়াছে। 
উহার কিরূপ দর পাওয়! যায় তাহ! দ্রষ্টব্য। ঘাহা 

হউক নূতন ক্ষেত্রে বিদ্বেশীয় তামক না তাল 
হইলেও দেশীয় তামাক সম্বন্ধে যে যথেষ্ট উন্নতি 
হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাঁই। পূর্বব- 
বঙ্গের বষ্ঠ পরীক্ষ। ক্ষেত্র ওয়াজজেন নামক স্থানে 

স্থাপিত এস্কানে কোক, কপূর্র, দারুচিনি, 

আনারঘ, নেটালের কমল। লেবু, সফেটা লেবু 
প্রভৃতির 'চাষ হইয়া! থাকে । এই পরীক্ষা ক্ষেত্রের 
অন্যান্ঠ ফলাফলের মধ্যে লেবৃঘাদ সম্বন্ধীয় পরীক্ষ। 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চোলাই করিতে ১৩৩২ 
টাক ব্যয় করিয়া ২৮১৪৬ আমার তৈল প্রাপ্ত 

হওয়া গিয়াছে। ফল আঁশাপ্রন্ন বলিতে হইবে 
এবং অনেক স্থানীয় কধকও ইহাতে আশাদ্িত 

হইয়া লেবুঘাস চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
ইহার একমাত্র অন্তরায় তৈলের সঠিক বাজার 
পাওয়া । সিলঙ্গে যে দুইটি পরীক্ষা ক্ষেত্র আছে 
তন্মধ্যে উত্তর পিলঙ্গে প্রধানতঃ আলু চাষ ও 

গবাদির বংশ বৃদ্ধি করা হইয়।৷ থাকে । আলু চাষের 
পরীক্ষাতে আলুর ছএক রোগ বেদে! মিশ্রণের 

উপকারিতা এবং কিং অব পোটাটোস্ নামক 
আলুর সর্বাধিক ফলন প্রমাণিত হইয়াছে। পশুর 
বংশ বৃদ্ধি সন্বন্ধে পাটন। ও স্থানীয় গরুর সংযোগে 

উংক্কষ্ট গরু উৎপার্দিত। তবিষ্যতে কৃষি বিভাগ' 

কেবল পাটন৷ জাতীয় বৃঘই বিতরণ করিবেন। 
সর্বশেষে আমরা সিলঙ্গ পরীক্ষা ক্ষেত্রের বিষয় 
বলিব। ইহ! ফল পরীক্ষা ক্ষেত্র। দেশীয় ও 
বিদেশীয় নান! জাতীয় ফল বৃক্ষ লইয়া এখানে 
পরীক্ষা! চলিতেছে । ডল ও মূল ছণাট। প্রভৃতি 

বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এরূপ বিষয়ে এত 
সত্বরে ফল পাওয়ার আশা! কর যুক্তিযুক্ত নহে । - 



য় সংখ্যা 4. 

আমরা এতক্ষণ গুদের কৃষি ক্ষেত্র সমুহের 

সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিলাম । 

পরীক্ষা সমূহে বিশেষ বিশেষ ফসল সম্বন্ধে কিরূপ 
নূতন প্রথা অবলম্ঘিত হইয়াছে অথব। নৃতন ফল 

পাওয়৷ গিয়াছে তাহ! এক্ষণে বিবৃত হইবে। 

১। তুল। £__তুল1 সম্বন্ধে সমতল ক্ষেত্রে যে 

সমস্ত পরীক্ষা! হইয়াছে সেগুলি প্রায় বিফল হই- 
য়াছে। কিন্তু অঙ্পোচ্চ পাহাড়ে তুল। চাষ করিলে 

তাহাতে সুফল পাওয়। যাইতে পারে। এই 
উদ্দেশ্তে বৈকৃপুর ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ কিয়ৎ 

পরিমাণ জমি খাজন! করিয়। কিংস্, ইম্ প্রন্ভঙ, 
ক্যারাভোনিকা, স্পেন্স, ধারওয়ায় ও বুড়ী কার্পাসের 

চাষ করেন। প্রথমোক্ত তিনটিতে কোন ফলই 

হয় নাই। শেষোক্ত দুইটিতে মন্দ ফসল পাওয়। 

যায় নাই। ফলতঃ যাবতীয় পরীক্ষা হইয়াছে 
তদ্বারা বুঝিতে পার। যায় যে 'বুড়ী' কার্পাঘই সফল 
হইতে পারে। তক্জন্য কৃষি বিভাগ বুড়ী কার্পাসের 

বীজ বিতরণ করিতেছেন ও স্থানে স্থানে চাষের 

বন্দোবস্ত করিতেছেন । 

২। পাট £-_আসাম উপত্যকায় আজকাল 
প্রায় সর্ব স্থানেই পাটের আবাদ হইতেছে । তজ্জন্ঠ 
কৃষি বিভাগের বিশেষ চেষ্টা অনাবশ্তক | উপরোক্ত 
স্থানে বোধ হয় পাটের চাষ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইত কিন্ত বিগত বৎসর পাটের মুল্য হাস হওয়ার 
জন্য তাহা হয় নাই। উত্তব কামরূপে ইউরোপীয় 
তন্বাবধানে ছুইটা নূতন পাটের কারবার খোল। 
হইয়াছে। | 
কর্তীরা৷ পাট সম্বন্ধে যে সমুদয় পরীক্ষা করিতে- 
ছিলেন তৎসমুদয় প্রারই সফল হইয়াছে। চট্টগ্রাম 
জেলায় পাট চাষ হইতে পারে কিন। তাহ। অন্থু-. 

সন্ধ।ন করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ মিঃ ক্ষিন্লো। এস্থানে 

এক্ষণে উক্ত কৃষি, 

আসাম বেঙ্গল রেলের পার্খে রেলের 

(1006 8৫5) হয়। 

পুর কৃ কৃষি- বিভাগ | | .. ূ ৪৯ 
সপ সপ 

শে 

গমন করেন এবং বি ঠনটি পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাগম 

করেন। তন্মন্যে হুইটিতে তাল পাট জন্মিতেছে। 
বিগত বৎসর পাটে,পোকার উপদ্রব কিছু কম হয় 
নাই। সাপারণতঃ তিন প্রকার পোকার প্রাছু- 

ভাবই অধিক হইয়াছিল এবং সরকারী কীট-সংগ্রহ- 

কারক স্থানে স্থানে গিয়৷ কৃষকদ্দিগকে কীট নিবারণ 

সন্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু কষকগণের 

অনবধানুতায় তাদৃশ সুফল হয় নাই। 

৩। আনু £_ সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে ষে রকম 
আলু উৎপাদিত হয় তাহা অতি ,নিকৃষট জাতীয়। 
প্রায় ৩০০ শত আলুতে এক সের হয়। এই 

নিমিত্ত কৃষি বিভাগ পাটনা ও নইনিতাল আনু 
প্রবর্তনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। উতয় 
প্রকারের আলুরই যথেষ্ট পরিমাণ বীজ বিতরিত 
হইয়।ছে এবং অনেক গ্থলে আশাপ্রদ ফলও পাওয়া 

গিয়াছে । আলুর ধস! রোগের জন্য বোর্দে। 

মিশ্রণের উপকারিতাও অনেক স্থলে বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ফলতঃ আলুর চাষ বিস্তারের 
জন্য কৃষি বিভাগ যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে 
বোধ .হয় অনতিক্লাল পরে পূর্ববঙ্গের অনেক 

স্থানেই আলু অত্যন্ত সুলত হইয়। দাড়াইবে। 

৪। ধান্য ৫--ধান্ত সম্বন্ধে এখনও অধিক 

খ্যক পরীক্ষা! হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গের দাদ- 

খানি, গোবিন্দভোগ প্রন্থৃতি ধান্য পরীক্ষিত হই- 

তেছে। ধান্তের মধ্যে যব দ্বীপের এক নুতন 
জাতীয় ধান্য প্রবর্তিত হইতেছে । আমাদের 

সুপরিচিত শিবসাগরের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ 

এই ধান্য চাষ করিয়। বিঘ। প্রতি ৮/ ফসল 

পাইয়াছেন। শুনিতে প]ওয়া যায় যে যব দ্বীপের 

ধান্তে সাহেবদিগের থাগ্যোপষোগী উত্তম চাউল 
ইহার পরীক্ষ। এতদঞ্চলেও” 
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যাচনীয় ৷ ধানের সার সম্বন্ধে পুর্ববঙ্গে নূতন কিছু 

আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্দমান কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন 

বিখা প্রতি ১/$ মণ হাড়ের খাঁড়া ও ১৯ সের 

সোর! সারই পূর্ববঙ্গ ব্যবহৃত হইতেছে । অসত্য 
পাব্ধতীয় জাতিদিগকে ধান্য চাষ শিক্ষা দেওয়ার 

জন্য গভর্ণমেন্ট ৫০*২ টাক! মঞ্তুর করিয়াছেন। 

৫। কমল৷ লেবু ঃ_খাসিয়। পর্বতের কমল! 

লেবু অতি প্রসিদ্ধ ফসল। কয়েক বৎসর হইতে 
এক প্রকার ছত্রক রোগ হইয়৷ লেবু গাছ নষ্ট হইয়। 
যাইতেছে। এ পর্যন্ত ইহার কোন সঠিক প্রতি- 
কার আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের 

ছত্রকতব্ববিৎ এই রোগের ইতিহাস ও প্রতীকার 

বিষয়ে অন্ুপন্ধন করিতেছেন | 

নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচন। করিতে গেলে পূর্ধ্ব- 
'স্বঙ্গ ও আসামের কৃষি বিতাগকে ধন্যবাদ ন! দিয়! 

খাকিতে পার। যায় না । এই বিভাগটি অত্যন্ত 

নুতন; এত অল্প সময়ের মধ্যে যে ইহ1 এত কান্যক্ষম 

হইয়। উঠিয়াছে তাহ] বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্ত 
এই বিভাগের কর্মচারীবর্গ বাস্তবিকই কষিকার্ধ্যে 

উৎসাহী । যেস্থানে ডিরেক্টার ও সহকারী ডিরে- 

ক্কীর জনসাধারণের সহিত পরিচিত হইতে একাত্ত 

প্রয়াসী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে ৰকষি বিভাগের 

কার্ষে; লিপ্ত করিতে একাস্ত ইচ্ছুক সে স্থানে ফল 
শুভ হইবারই কথা। 

কৃষক 
তত ৬হ পিল ৩৩ ্ রি নু ঠ ঙঞ নু 

[১০মখও। 
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পত্রাদি | 

প্রযুক্ত কুধক গম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-- 

মহাশয়, 

উতিদতত্ব আলোচনা করিঘার ও শিখিবার 

আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু স্কুল কলেজে পড়িয়! 

শিখিবার মনত অবসর নাই। অন্য কোন স্থানে 

এ বিষয়ের আলোচনা হম্ব কি? শিবপুরে 

বোটানিক্যাল গার্ডেন (উত্তি উদ্ভান) আছে। 
উক্ত বাগানে বৃক্ষলতার্দি চিনিবার বা তৎসত্বন্ধে 

আলোচন। করিবার কোন স্বযোগ আছে কিনা। 

উদ্ভিদ সন্বন্ধে কোন নূতন তন্কের তথায় আলোঁচন। 
হয় কিনা এবং সাধারণে তথায় যাইয়া এই বিষয়ে 

কোন জ্ঞানার্জন করিতে পারে কিন? আশা 

করি ইহার সদুন্তর দানে সুখী করিবেন। 
প্রীরত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, 

উকীল, বারুইপুর মুন্সেফী আন্বালত, 

২৪-পরগণ!। 

[ পুষাতে একটী কৃষিতব্বানুসন্ধানাগার স্থাপিত 

হইয়াছে । তথায় প্রার্দশিক কৃধি-কলেজের 

পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রগণ গ্রবেশাধিকার পাইবেন। 
সবরে ও অন্যন্য স্থানে কৃষি-বিদ্ভালয় স্থাণি।ত 

হইবে। এই লকর স্থানে অন্টান্ঠ বিষয়ের সহিত 
উত্ভিদতবও শিক্ষ। দেওয়া হইবে। কলিকাত! বিজ্ঞান 

আলয়ে (3০167069 4৯১১0012110 ) উত্তিদতত্ 

শিখান হয় বটে, কিপ্তু তথায়ও ব্যবহারিক উত্ভিদ- 

তত্র শিখিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। কেবলমাত্র 

সাধারণ স্কুল কলেজের পাঠ্যোপধোগী উত্ভিদতত্বের 

আলোচনা হয়। ব্যবহারিক উত্ভিদতৰ শিক্ষার 

রর কবিদর্শন__সাইরেল্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ 

(ক্ধিতত্ববিদ; বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপান শ্রীযুক্ত , 
লি, পি, ধন্থু এম, এ, প্রকাশিত । কৃষক আফিস। 



"য় সংখ্যা | ] 
পাপী শিট সা 1০ পরা ররর জম 

হও 

জন্য ভারতী কষি-সমিতি ( ঢা) 0. নী ১111 

45900126101) ) একটী শ্রেণী খুলিবার চেষ্টা 

করিতেছেন। শিবপুর উত্ভিদ উদ্ভানে সাধারণের 

জন্ঠ উত্ভতিদ তত্ব আলোচনার কোন বন্দোবস্ত নাই। 
কঃ সঠঃ। ] 

মাননীয় কষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
মহাশয়, 

আমার সুপরিচিত জনৈক ভদ্রলোক হাঞজারি- 

বাগ অঞ্চলে পুর্তবিভাগে কার্য করিতেন। ,তিনি 

তথায় অবস্থানকালে এক প্রকার গুল্মপত্র দলন 

করিয়] সর্পাহত রোগীর ক্ষতমূুখে ব্যবহার করিতে 

দেখিয়াছেন। ইহাতে সাপের বিষক্রিয়! নষ্ট হয়। 

এরূপে তিনি অনেক সর্পদষ্ট রোগীকে আরোগ্য 

লাভ করিতে দেখিয়াছেন। 

অঞ্চলে এই প্রকার গুন্স যথেষ্ট পরিমাণে বনে 

জঙ্গলে জয়ায়। তত্রস্থ লোকের] এঁ পাতার রসে 

সরবৎ প্রস্তত করিয়া, গ্রীষ্মকালে পান করিয়া 

থাকে। এগুল্সের স্থানীয় নাম “নটর বটিয়1” | 

যদি কহ এ গুল্সের গুণাগুণ পুঙ্থানুপুজ্বরূপ 

বিচার করিয়। সাধারণকে জানান ভাহ। হইলে 

দেশের একটা বিশেষ উপকার হয়। 

রোগ নিবারণের অধিকাংশ ওষধাঁদি গাছ 

গ[ছড়| হইতে প্রস্তত হয়। সুতরাং গাস্ছু গাছড়ার 

গুণাগুণ সম্বন্ধে অধিক আলোচন। হওয়া বাঞ্নীয়। 

জনৈক পল্লিবাসী। 
পা 

[যর্দ কোন ব্যক্তি হাজারিবাগ বা রাচি 

হইতে উক্ত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন, 
তাহা হইলে আমরা উক্ত গুল সম্বন্ধে পরীক্ষা 

করিতে পারি। কঃ সঃ। ] 

চিকেন 

বাচি ও হাজারিবাগ' 

সি সপ স ০ ০ 

০ 

গ্রযুক্ত রফুললচন্ মজুমদার, কলিকাতা ৪ 

বাগানে ও ইষ্টকালয়ের গাত্রে আগাছা ন্ট করিবার 

উপায় জানিতে চাহিতেছেন ;_- 

[ নাইট্রেট অক সোডা, বার লবণ, 

আসেনেট অব. সোড। প্রভৃতি আগাছ। মারিবার 

জন্য ব্যব্ধত হয়। জঙ্গল সরিষা, পাণিমরিচ, 

কাটানটে প্রভৃতি আগাছ। /১ সের হিরাকস /৫॥০ 

সের আন্দাঞ্জলে দ্রব করিয়৷ প্রয়োগ করিলে 

বিনষ্টু হলম। অমরসযুক্র জস্বিতে যে আমরুল, 

ফর্ণ, শৈধাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, সে সমুদয় চুণ 
এবং ছাই প্রয়োগে মরিয়। যায়। ১ ভাগ শাদ! 

সেঁকো ও ৪ ভাগ বন্ত্রধৌত করার সোডা জলে 
দিয়! ফুট1ইলে যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহ] ৩ গুণ 

জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গৃহের ভিত্তি অথব৷ 

দেওয়।লের উপর ছিটাইয়। দ্রিলে আগাছ। নিরা- 
কৃত হইবে। বড় গাছের গুড়ি মারিতে হইলে 
গু'ড়ির গাত্রে আগর দ্বার। ছিদ্র করিয়। পূর্বোজ 
দ্রাবণ উক্ত গর্তে ঢালিয়!, কর্ক দ্বার। বেশ করিয়। 

বন্ধ করিয়া দিলে গুঁড়ি মরিয়া! যাইবে । বসস্তা- 
গমের পূর্বে এই দ্রবণ প্রয়োগ করিলে ভাল 
হয়। কারণ তাহা হইলে নুতন পঞ্জোদগমের 
আর উপায় থাকে না। কৃঃ সঃ। ] ূ 

প্ীযুক্ত অন্ুকুলচন্র সেট, কুমিনা1)-- পেঁপে 
চাষে পেপে বিক্রয় ভিন্ন ফসল হইতে অন্ত কোন 

প্রকারে লাভ হইতে পারে কিন। জানিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন ৮ 

[পেঁপে হইতে পেপিন লামক এক প্রকার 
পদার্থ পাওয়। যায়। উহা! পরিপাক ত্রিয়ার 

যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে এবং এতছুদ্দেস্তে 
ওবধে ব্যবহৃত হয়। *“তসরের ওটি গ্রস্থতির্ 

, আঠাব পদার্থ ঘব করিবার জন্যও ইহা ব্যবহত 



৪8 কষক। 

হইতে পারে। পেপিন নিয় প্রকারে প্রস্তত 

কর! যায়। পুষ্ট অথচ অপর ফলের গাত্রে ছুরী 
ঘ্বার। ছাগ দিলে আঠ। বাহির হয়। আঠ। অনতি- 

বিলম্বে টাচিয়া৷ তুলিয়। লইয়। তিনগুণ পরিমাণ 

স্থরাসারে কয়েক ঘণ্ট। ভিজাইয়া রাখিতে হয়। 

তৎপরে পেপিন ছণাকিয়। বাহির করিয়া লইয়! 

অল্প উত্তাপে শু করা আবশ্তক। শুষ্ক ও চু্ণাকত 
পেপিন ফিকে হরিদ্রাবর্ণ এবং উঞ্ণ জলে প্রায় 

সম্পূর্ণরূপে দ্রবণীয়। ' কঃ সঃ।] 

প্রাদেশিক কষি সংবাদ । 

জয়পুর- বগুড়া ।-__বগুড়া জেলায় ভীষণ 

অন্নকষ্ট। জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ গত হইল, 

এ পর্যন্ত বারিপাত হয় নাই। যাহ। কিছু হইয়াছিল 
তাহাও প্রথর হূর্ধ্য কিরণে শু প্রায়। দেশের এই 
দুর্দিনে ঈশ্বর অনুকম্পায় কলিকাতা ১০৬নং মুক্তা- 
রাম বাবুর স্্রীটস্থিত খ্যাতনাম। দয়ার্ঘহদয় দানশীল 

মহাত্! হাজারিমল যৌগীনপ্রসাদ আগরওয়ালা ও 
অত্র জয়পুরের প্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র 

আগরওয়াল। দয়াপরবশ হইয়া, ৫ই টৈশাখথ তারিখে 

অত্র বগুড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচবিবি পুলিস 

্রেসনের অধীন জয়পুর বন্দরে একটা অরছত্র স্থাপন 

করিয়াছেন। ইহাতে সমাগত আবাল বৃদ্ধ দৈনিক 
/* পোয়া! চাউল পাইতেছে। প্রথম দ্বিন ২০০ 
শত লোক হইয়াছিল, অদ্য ৩১৯শৈ বৈশাখ ৪৯০ 

শত লোক হুইয়াছে, যেরূপ দেখা য[ইতেছে 
তাহাতে অনুমান হম্ম অতি সত্বরে ৫০০৯1৬০০০ 

হাজার লোক হইবে। ৫ই বৈশাখ হইতে ৩১এ 
“বৈশাখ পধ্যস্ত ৩৪৩।৪ সের চাউল বিতরণ হই- 

[১০ম খণ্ড |. 

য়াছে। এই মহৎ ব্যাপার শ্রাবণ মাস পর্যন্ত 

চলিবে ।-শ্রীরাধাকাস্ত সরকার ।-_সজীবনী। 

জলকু |_ _সম্প্রতি যেদিনীপুরে অত্য- 

ধিক গরম পড়িয়াছে। তারপর দারুণ জলকষ্টে 

লোকে অস্থির হইয়! বেড়াতেছে। জলাতাবে 

চারিদিকেই হাহাকার উঠিয়াছে। খাল, পুকুর 

প্রতি জলাশয় সমুহের জল একেবারে শুকাইয়! 
যাওয়ায় মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু আদির বিষম 

কষ্টু উপস্থিত হইয়াছে । অনেক পন্লীবাসীকে 

এক, 'দেড় মাইল দূর হইতে জল বহিয়! লইয়! 

অভাব নিবারণ করিতে হইতেছে । 

এই প্রকার আরও কত শত স্থান হইতে জলা- 

ভাবে চাঁষ নষ্ট ও পানীয় জলাভাবে প্রাণহানিকর 
ঘটনার সংবাদ আসিতেছে । চেঞএর মাস হইতে 

আরস্ত করিয়। বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ কখন কখন আষাঢ় 

মাস পর্য্স্ত প্রায় প্রতি বংসর এই আর্তনাদ আমা- 

দিগকে শুনিতে হয়। নিঃস্ব প্রজা বড় আশ। 

করিয়। গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করে কিন্তু 

তাহাতে ফল হয় কৈ? গতর্ণমেপ্ট এই অর্থ রুচ্ছ,- 

তার বৎসরেও ৮৪ লক্ষ টাক পুলিশবলবৃদ্ধির জন্য 

ধার্য করিলেন কিন্ত জলকষ্ট নিবারণের তাহাদের 
তাদৃশ সহানুভূতি কৈ ? 

পণ্তাবে গমের আবাদ ১৯০৮1১৯০৯17 
মাটি অত্যন্ত রস। থাকায় এবং ম্যালেরিয়। জ্বরের 

অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ বর্তমান বর্ষে এতদঞ্ল 

প্রায় ১* লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে গম বোন৷ 

হয় নাই। অন্যদিকে আবার শীতকালে বৃষ্টির 

অন্পত। হেতু মধ। ও দক্ষিণদিকবত্তী (জল| সমূহে 
গমের স্মাবাদের হাস হইয়াছে, কিন্তু যে সকল 

জেলায় গম অত্যধিক পরিমাণে জন্মায় তথায় চাষের 

বিশ্লেষ কোন অসুবিধ। হয় নাই। সেই জন্য দেখ! 
যায় যে. স্থানে স্কানে এত বিদ্ন বিপদ সত্তেও মোটের 

€ 



২য় সংখ্যা । ] 

উপর শতকর] ৫ ভাগ মাত্র কম জমিতে গম চাষ 

হইয়াছে। 

" বিগত বৎসর পুর্ব বৎসরের সহিত তুলনায় গমের 
আবাদের পরিমাণ নিয়লিখিত রূপ দাড়াইয়াছে £-- 

সেচন জলের ৰ সেচন জল 
বৎসর। ৷ 

সাহায্যে । | 
মোট । 

বিনা। 
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১৯০৭-০৮। ৪১৩৫৩,০০০ | ২১৮৩৪,৩০৩ [১৮৭,৩০০ 

১৯৪৯০৮-০১১ ৪১০৪ ৭১৯০০ ূ ৩১৭৯৭,১৩০ 19১৮০ ৫,০০০ 

| | 

উপরের তালিকা দৃষ্টে বুঝ! যায় যে বিগত পূর্ন 
বৎসর অপেক্ষা গমের আবাদী জমির পরিমাণ 

শতকর। ৮ ত্বাগ অধিক কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরের 

গঙ হিসাবে শতকর। ১ ভাগ কম। এপ্রিল মাসের 

শেষে বৃষ্টি হইয়া গমের কিছু ক্ষতি হইলেও গত 
বৎসর অপেক্ষা ফলন শতকরা ২২৫ তাগ আরধক 

হইয়াছে । বর্তমান বৎসরের ফসলের পরিমাণ 

২১৭২৩,০৯৯ টন। বিগত বর্ষের ২,২২২,৭৮৯ টন। 

কিন্তু পাঁচ বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে শতকর! 

৯'৪ ভাগ কম হইয়াছে। 

১৯০৮ সেপ্টেম্বর মাসে অমুতসহরে গমের দর 

টাকায় ১০॥ সের ছিল, নভেম্বর মাসে ৮ সের 
গহয়। ফেরোজপুরে মে মাসে ৮॥ সের টাকায় দর 
ছিল, তারপর মধ্যে ১* সেন হইয়া আবার টাকায় 
৮ সের বিকাইয়াছিল। 

গঠমর রপ্তানি |--১৯০৮ সালে সর্বশমেত 

৩০৫১৩৪১ টন গম অন্তর রপ্তানি হইয়াছে ; কিন্ত 

১৯০৭ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১১২৯৬,০০৭ টন। 

১৯*৭-০৮ সালে গম তালরূপঞ্জন্মায় নাই বলিয়া 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ । 8৫ 

এবং সঞ্চিত শশ্ত কম ছিল বলিয়া ১৯০৮ সালে 

রপ্তানির পরিমাণ এত কম হইয়াছে। 

এতদ্যতাঁত দেশীয় পাস্তিয়ালা, বিন্দ, নভা, 
কপৃরথালা, করিয়াকেল, মস্তি সুখেত ও মল্লার 
রাঙ্ক্যে ১,০৭৯১০০০ এক পরিমাণ জমিতে গমের 

আবাদ হইয়াছে এবং উৎপন্ন গমের পরিমাণ 
৩৩৪,১৭৮ টন। 

বঙ্গে তৈল শশ্তের আবাদ ১৯*৮-*৯।_ 
উক্ত বর্ষে ২,১৭০,৩০০ একর জমিতে তৈল শশ্তের 

আবাদ হইবে বলিয়। অন্গমান কর] হইমুবছিল কিন্তু 

কেবল মাত্র ১.৫৫৭.৫০০ একর মাত্র জমিতে 

আবাদ হইয়াছিল। বিগত পুঝ্ব বতপর তৈল শস্যের 

আবাদী জমির পরিমাণ ১১৪০৩,১০* একর মাও। 

এই বিবরণীতে তিল বাদে অন্ত তৈল শস্তের হিসাব 

ধর। হইয়াছে । তেল শস্ত বপনের সময় জল 

হাওয়ার অবস্থা তাল ছিল, কিন্তু কান্তিক মাসে 

সুবৃষ্টি না হওয়ায় অনেক জমি পতিত বহিয়! গেল 

এবং ক্ষেত্রস্থ অনেক ফসলের ক্ষতি হইয়াছিল। 

তৈল শস্যের পরিমাণ যাহ] দাড়া ইয়াছে তাহাতে 

দেখ। যায় সম্বলপুরে তের আন, ৬গি জেলায় বার 

আনা, অপর দশটা জেলায় নয় কিন্বা দশ আন 

এবং বাকী ৮টী জেল।য় আট আন কিন্বা নয় আন 

মাত্র ফসল জমিয়াছে। একর প্রতি সরিষা, রাই 

ও তিসির ফলন ৬/০ মণ ধরিলে এবং অন্য তৈল 

শস্যের 8 মণ ধর্রলে মোটের উপর ১৮৯১৭* 

টন তৈল শস্য জন্মিয়াছে। গতপুর্ধ বৎসরে 

১৮৮,০০০ টন শস্য পগিয়াছিল | 

গত সনে বঙ্গদেশে গমের আবাদ । 
১৯০৮-৯।--গত বৎসর উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না 
হওয়ায় প্রথমতঃ সমস্ত জমিতে চাষ ঘটিয়৷ উঠে 

নাই) দ্বিতীয়তঃ আশাঙগুরূপ গম উৎপন্ন হয়, 



৬ 

নাই। 

একর জমিতে বীজ 'বপন কর। হইয়াছিল অর্থাৎ 

শতকর!, ৭ ভাগ জমি পতিত ছিল। গম চাষের 

উপযুক্ত জমি বেহার অঞ্চলেই বেশীর তাগ। 
সমস্ত বঙ্গদেশে যত জমিতে গম চাষ হয়, তাহার 

৮৭ তাগ জমিই বেহারে। গত সনে সেখানে 

উপযুক্ত পরিমাণে শস্ত জন্মায় নাই। সাধারণতঃ 
যাহ। আশ। কর! ধায়, তাহার কিঞ্চিদধিক অর্ধেক 

মাত্র জন্মিয়াছে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়।, এবং 
হাজারিবাগ এই তিন স্থানেও গমের চাষ বিশেষ 

উল্লেখযোগণ | ইহার প্রথম ছুই স্থানে অর্ধেকেরও 

কম জনিয়াছে এবং তৃতীয় স্থানে অদ্দেকের কিছু 
বেশী জন্মিয়াছে। 

বিদেশে রপ্তানির হিসাব । 
১৯০৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯০৯ 

সালের ফেব্রুয়ারি পর্য্যস্ত *... ৬৭৮৩ মণ 

ইহার পূর্ব বংসর এ এগার মাসে ১৯৯৫৯৩৫ মণ 
তৎপুর্বব বৎসর ১৭৫৬৭৮ মণ 

বিদেশ হইতে আমদানির হিসাব । 
৩১৮৪৭৫৭ মণ 

৪8৩৯৮০০৫ মণ 

৪৩১২১৮৫ মণ 

কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষ| গত বৎসর 
গম অধিক জন্সিয়াছিল। পু্ধবস্তাঁ বৎসরে উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণ ২৯৯২০ টন এবং গত বৎসর 
৩১৯৮০* টন। বৎসরে তিনবার গম উৎপন্ন হয়, 
অভ্রাণী, ভাদুই এবং রবি। সমগ্র বঙ্গদেশে মোট 

হিসাবে ৬০ ভাগ মাত্র গম উৎপন্ন টা | 

গমের দামের তালিক। নিয়ে প্রদর্শিত হইল 

বিগত তিন বৎসর, গমের দর নিয়রূপ ছি | 
প্রতি টাকায়। 

১৯৩৭ | ৯৯০৮ | ১৯০৯ । 

৬. ৮ এও সের ছঃ। সের ছঃ। সের ছঃ। 

কঙ্লিকাতা . 1৯1/%. /৭ /৭1০ 
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কষক। . ' 

১৩৫১৫০* একর জমির মধ্যে ১২৫৫২০০ 

[ ১৭ম খণ্ড । 
রা তত 

এছ ও ৬০ ৯৫ উঠি ডন ৪ 

সার-সংগ্রহ। 

্বদ্দেশীর উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
ফরিদপুরের অন্তর্গত বাজিতপুরের বালকদিগের 

কার্ধ্য দর্শন করিলে আশ্তর্যযান্বিত হইতে হয়। উক্ত 

গ্রামের উত্তরপাঁড়ার কতকাংশে জলের কষ্ট ছিল। 

উত্তরপাড়ার বালকগণ এক দিন একত্র হইয়। স্থির 

করে যে, তাহার দততদিগের পুরাতন অব্যবহার্য্য 

পুফরিণীর' পঙ্কোদ্ধার করিয়! তথাকার জলকষ্ট দৃর 

করিবে। অতঃপর দত্তদিগের অনুমতি লইয়। 
তাহার পুঞ্ষবিণী খনন আরম্ভ করে। তাহার! 

সকলেই কায়স্থ ভদ্রলোকের সন্তান । প্রচণ্ড গ্রীষ্মের 

উত্তাপে গৃহে তিষ্ঠান কষ্টকর, এমন সময়ে পুকুর 
খনন কি ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য ব)াপার, তাহ। বর্ণন। 

করাই বাহুল্য । নিয় শ্রেণীর অধিবাপিগণ ভদ্র 
সম্তানদিগের এই আশ্চর্য্য ক্ষমত1 ও উৎসাহ দর্শন 

কারয়। বিন্মিত হইয়াছে । পুষ্করিণীটি দীর্ঘে ৬০ 

হাত এবং প্রস্থে ৫* হাত? ইহাতে প্রায় ৬ হাত 

গতর মুর্তিক৷ খনন কর] হইয়াছে । এই পুষ্ষরিণী 

খনন করিতে অন্যুন ৩০*২ টাকা ব্যয় হইত। 
জলকষ্ট নিবারণের জন্য ভদ্রলোকের শিশু সম্তানগণ 

কখনও পুক্ষরিণী খনন করিতে পারিবে ইহা স্বপ্নের 

অগোচর ছিল। সত্য সত্যই স্বদেশী আন্দোলন 

বঙ্গদেশের মৃতদেহে নৃতন জীবন সধশর করিয়াছে।” 
এই বালকগণের গম্থাবলম্ঘন করিয়া রাজা, মহা- 

রাজা, ধনী, দরিদ্র সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে 
কাঁহাকেও কাহারও মুখাপেক্ষা। করিয়া, থাকিতে 

হয় না। ভখন কি অন্নকষ্ট, কি জলবষ্ট দুর কর! 
সাধ্যায়ত হইয়। পড়ে। 



রর সংখ্যা | - 
জি জট ৩. আস সত সত পপি 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য ূ  

কি রসায়ন . অনেকেই এক্ষণে বিজ্ঞান সম্মত 
কষি প্রণালী “অবলম্বন করিতে ইচ্ছৃক। কিন্ত 
কুষি-রসায়ন শিক্ষা না করিলে যে কোন কুষি 
প্রণালী অবলম্বন করুণ না তাহ! অসম্পূর্ণ থাকিয়। 
যাইবে | বঙ্গ ভাষায় কধি-বপায়ন পুস্তক অতাস্ত 

বিরল। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরি প্রণীত 
রসায়ন পরিচয় এতৎসম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক বলি- 
লেও অতুযুক্তি হয় না। তাই আমরা সেই রসায়ন 
পরিচয়ের নূতন সংস্করণ হইতেছে শুনিষ্! সুখী । 
আরও স্থথের বিষয় এই যে, এই নূতন সংস্করণ 
সম্পূর্ণ সংশোধিত হইবে এবং ইহাতে নূতন বিষয় 
সংযোজিত হইবে । 

চিত্র শিল্প ।-_খুলমা-মহেশ্বরূপাড়ার শ্রীযুক্ত শশী 
ভূষণ পাল উত্তম চিত্র-শিক্সী ; আমর! ইহার চিত্রের 
সবিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছি। ইনি ফ্রাঞ্োবিটিশ 
প্রদর্শনী হইতে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। বড়লাট 
লর্ড মিন্টো। বরোদার গায়কোবাড় এবং কুচ- 
বিহারের মহারাজ ইহার চিত্র দর্শনে পরম গীত 
হইয়া, এক এক শত টাক! পুরষ্কার দিয়াছেন ; 
ময়ুরতঞ্জের মহারাজের নিক্টও ইনি পঞ্চাশ টাক! 
বকপিস পাইয়াছেন। ইহার স্ত্রী শ্রীমতী কামিনী 
স্বন্দর*ও চিত্র শিল্পে, বিশেষতঃ বয়ন-শিল্পে সবিশেষ 
স্থনিপুণা । কামিনীম্ুন্দরী বস্ত্রোপরি হব্রসংযোগে 
গ্লাডষ্টোন এবং পঙ্গাণী-যুদ্ধের যে চিত্র অঙ্কন করিয়া- 

',ছেন, তাহ! বস্ততই অতীব প্রশংসার যোগ্য। এ 
এচিত্র আমর! দেখিয়াছি। ন্বয়ংসিদ্ধ শশীভূষণ 
উদ্যোগী ছাত্রকে বিনা পারিশ্রমিকে চিত্র-শিল্প 
শিখাইতে সর্বদাই প্রস্তত$ শশিল্লোন্নতির প্রয়াস 
এদেশে এখন যত বাড়িবে, ততই ভাল । 

অনরক্ষিণী সভা।-_দেখিতেছি, আুন্দালন বথ। 
হয় নাই। “অনরক্ষিণী সত।”র আন্দোলনের ফলে, 
দেশের অন্নকষ্টের কারণ অনুসন্ধান জন্ত গভর্ণ- 
মেপ্টের দৃষ্টি বিশেষরূপেই পতিত হইগ্লাছে ।**অনু- 
রক্ষিনী লতা”র সভাপতি ঘবারবঙ্গেশ্বর শ্রীযুক্ত রামে- 

_ কিবিধ স মংবাদ ও মন্তব্য ॥ 8৭ 
বত এজ পপ এ ০৮ টি (৮ সত ও জি ৪০ ০ 

মে এ 

শব সিংহ বাহাছুর ৫ যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, গতর্ণমেণ্ট তাহারই একটী প্রস্তাব পতি গ্রহণ 
করিয়াছেন; অর্থাৎ, স্থির», হইতেছে, প্রথমে 
অন্নকষ্টের কারঞ অনুসন্ধান হইবে; তারপর 
তদনুসারে কার্ধয-ব্যবস্থা হুইবে। তারত গতর্ণমেন্ট 
ও প্রস্তাব অনুমোদন  করিয়। পাঠইয়াছেন। 
বিলাতের ছ্টেট-সেক্টোরী এক্ষণে উহার বিষয় 
বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়! দেখিতেছেন। কির়প- 
ভাবে অন্ুসন্নান কার্ধ্য আরম্ভ হইবে, শীপ্তই তাহ। 
জানাঞ্যাইবে 1-বঙ্গবাসী।, 

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়ার প্রঞ্জা- 
বৎসল জমিদ্বার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল ধহাশয় ছুই 
সহত্র মুদ্রা ব্যয়ে-_ উক্ত গ্রামে এঁকটী বৃহৎ ইদীারা 
প্রস্তুত করিয়া! দিয়! প্রজাগণের প্রভূত উপকার 
সাধন করিয়াছেন। দেশে যেরূপ জলকষ্ট উপ- 
স্থিত হইয়াছে, গতর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে যেন্ূপ 
উপেক্ষাতাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে আমাদের 

দেশের প্রতোক প্রজাহিতৈধী জমিদারের ব্য স্থ 
জমিদারীতে পুকুর, ইর্দটার। কাটা ইয়। দেওয়। সর্বতো- 
ভাবে ধশ্মসঙ্গত কার্য । বর্ধমান সঙ্লীবনী। 

রঙ্গপুর_যাত্রাপুর-_-পাইকের ভিটা । বদস্ত 
রোগের প্রকোপ কমে নাই। এবার এ 'অঞ্লে 
অতি অল্পই আম জন্গিয়া্ছে। কয়েক দিবদ 
উপঘুর্যপরি বৃষ্টি হইয়াছিল; ফলে, মাঠে নূতন 
তৃণা্দি কিছু হইয়াছে এবং গরু বাছুরের কষ্ঁ 

কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে । ধান চাউলের দর ক্রমশঃ 
চড়িতেছে। শ্রীদেবারাম দাস। 

বাগানের মাণিক কার্য | 

চি মাস। 

স্জীবাগ।-__শীতের চাষের জন্ত এই সময় 
প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তল! 
ফেলিতে হইবে । এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, 
তের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুল. 
কপ্সি, পাটনাই শানগম ইত্যাদি দেশী স্জী তী্জ 
বপন করিতে হইবে। 



টি পন? টি ১ 

রি বারি বপলেন্ এধনও সমক্ব হয় নাই! 
-সবকাই (ছে।ট মকাই ) এখং দে-ধান চাষের 

পহ সময় 
ছতুদ। আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট 

গস্থাতির গোড়াষ়্ মাটি দিয়! দাড়া বাধিয়া দিতে 
ইবে। দাড়। বাধিয়। দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় 
বং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গ! হইয়। পড়িয়া 
যার না! । 

'-ফকুলবাগিচ। _দৌপাটি, ক্রিটোরিয়া ( অপরা. 
নিত ) এয়ারস্থস, কক্সকোন্ব, আইপোমিয়া) ধুতুরা, 
'ঝীধাপন্স ( 98716খ8) মাটিনিয়া, ক্যাপ! ইত্যাদি 
ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। 
ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতগ। করিয়া অন্তত্র 
রোপণ কর। উচিত। 
- গোলাপ, জবা, বেল, যু'ই প্রভৃতি পুণ্প বৃক্ষের 

কাটিং করিয়। চার। তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত 
লময়। 

. জবা, টাপা, চামেলি, ুঁই, বেল প্রভৃতি ফুল- 
গাছ এই সময় বসাইতে হয়। 

ফলের বাগান।_বর্ধা নামিলে আম, লিচু, 
পিয়ার প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে 
খসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ 
ধন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন--ঘন ঘন বৃষ্টিপাত 
'ছওয়ায় কিছু খরচ বাচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া» 
'উচিত, ধেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয় ন 
খায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু 
গাছের গুল কলম করিতে আর কাল.বিলম্ব করা 
উচিত নহে? 'লেবু গ্রস্ৃতি গাছের ডাল. মাটি 
নাপা দিয়. এই সময় কলম কর! যাইতে পারে। 
এইরূপ প্রধায় কলম করাকে লেয়ারিং (18)7176) 
কয়া খলে। ২ € 
:..“আমারয়ের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ 
7 মাইর এই উপযুক্ত সময় ।': 
১২ কষ, লিচু, গিচ, লেবু, গেপাপজাম প্রভৃতি ফল 
্ ফের বীজ হইতে এই সময় চার] তৈয়ারি করিতে 

ধু" শপে বী্গ এই সময়-ধপম-করিতে হয় ঃ 

৩ পল চে টি রাস শি ২শশাশিকাি তাস রাস স্পা সপ 
শে ্ 

বগা, শাক্ টমাটোর জলঘি, ফমল ওরে 
রি গলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে ধিলাতি 

চি খও 1: 

আম, ০০ ল্চ দি গাছের গোড়া: 
খুঁড়ি তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়॥ 
কাঠালের গোঁড়া.খু'ড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব 
আছে । ফল শেষ হইয়। গেলে তবে গাছের গোড়ার 
মাটি বিচলিত করা বর্তব্য। সুপারি গাছের 
গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই 
সময় সকল গাছের গোড়ায় সামান্ত পরিমাণ 
গোবর দ্দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্তাবন।। 
হাড়ের গুড়াও এই সময় দেওয়। ষাইতে পারে। 

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু) (সগুম, মেহগি, খদ্বির, . 
ক্চচুড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রস্তুতি বৃক্ষের বীজ এই 
সময় বপন করা উচিত। | 

কলার মৃত মূল এই সময় ঝাড়ু হইতে স্থানাস্ত- 
রিত করা কর্তব্য এবং কলার তেউড় এখনও 
নাড়িয়! রোপণ কর। চলে । | 

ধাহার। বেড়ার বীঞ্জ দ্বার বেন প্রপ্তত করি 
বেন. তীাহার। এই বেল! সচেষ্ট হষ্টন। এই বেল! 
বাগানের ধারে বেড়ার বাঁজ বপন্ন করিলে বর্ষার 
মধ্যেই গছ গুলি দন্তরমত গজাইক্গা উঠিবে। 

শশ্যক্ষেত্র ।--ক্ষকের এখন বড় মরগুম, বিশে- 
ষতঃ বাঙ্গাল।, বেহার, উড়িস্া ও আসামের কতক- 
স্থানের কৃষকের! এখন আমন ধান্তের আবাদ লইয়া 
বড় ব্যস্ত। পাট চাধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়!ছে। 
পূর্ববঞ্ধে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারি হইয়। 
গিয়াছে । দক্ষিণবঞ্চে পাট ক্ছু নাবি হয়, কিন্ত 
পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্ রোপণ 
শ্রবণের শেষে শেষ হুইয়। যায়। 

বর্ধকালে ঘাস এবং আগাছা! ও কুগাছার বৃদ্ধি 
হয় সুতরাং সবজী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়। 
উচিত। ক্ষেতে জল ন| জমে পে বিষয়ে দৃষ্টি. 
রাখাও আবশ্ঠক। | 

পার্বত্য প্রদেশে কপি চার! ক্ষেত্রে বসান হ্ই- | 
তেছে। পুজার পূর্বেই পার্বত্য প্রদেশ হইতে কলি- 
কাতায় কপি, কড়াই শু'টী গ্রভৃতি আমদানি হয়। 

এই সমু পার্বত্য প্রদেশে হুর্ধ্যমুখী, জিনিয়া, 
কল্সকোম্ব। কেপ গা, দোপাটী প্রস্থতি ফুল বীজ 
বপন কর] হইতেছে | | “ 
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এভ বললক্নেন্ল ক্রঙ্গান্ি টভল 
শ্ান্কিভে “ল্ুহল্ভললীন"ই হচ্ছ স্যন্বহান 

ললিত হুইরন্ছে ভাল্র ্কি ইউুছ . 
হ্বানে আছেই ক্কি ৪ 

আছে। আপনি এ পধ্যস্ত'অনেক প্রকার সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিয়া থাকিবেন; 
কুন্তলীনও ব্যবহার করিয়। থাকিতে পারেন। যদি কুন্তলীনের সহিত অন্য কোন তৈলের 

তুলনা করিয়। দেখিয়। থাকেন, তবে নিশ্চরই বুৰিগাছেন যে, পার্থক্য কোথায়। তব 
আরও একবার আপনাকে মনে করিরা দেওয়ার জন্য আমর! কয়েকটা কথা বলিতেছি |. 

অনেক তৈল ১২ টাকা যুল্যে বিক্রিত হয়; সে সকলের পরিমাণ ২ আউন্সের বরং' 
কম. তবু বেণা নহে। কিন্তু কুস্তলীন পুরা ৫।* আউন্স বোশুলে বিক্রয় হয়। ১২ টাক। 
মনো ২ আউন্স তৈল ক্রয় করিয়া! অনেকে প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারেন না। এই 

ছি অভাব দূর করিবার জন্য, প্রত্যহ যাহাতে সকলে উৎরষ্ট স্থগন্ধি'তৈল ব্যবহার রি 
2551 পারেন, সেই জন্য স্ুবাসিত কুস্তলীন প্রস্তুত হইয়াছে। | 

(১৩1 জবাপিত কুত্তলীন সদা ব্যবহারের জন্য সর্বোৎরুষ্ট তৈল 
এ 2 1: ইহার ব্যবহারে কেশ বৃদ্ধি হইবে, কড়া! কেশ কোমল ও স্ত্রী হইবে ও স্থুগন্ধে তপ্ত 

| ২ 7 হইবেন। আর যদি তৈলের চরমোত্কর্ষ দেখিতে চান, টাটকা ফুলের গন্ধে মোহিত, 
হইতে চান ও কেশের ১৪ ও মস্তিষ্কের শাতলত। রক্ষা করিয়। তৃপ্ত হইতে, চা ন তবে ৃ 
আমাদের-- ৃ 

পন্নশন্ধ, গোলাপ ও জুই ু ম্তলীন, র্যবহার ক্ষন 
এই তৈলগুলির সথিত অন্য তৈলের তুলনা ত দুরের কথা, কি নির্মলতা, র্ গে? 

মনোহারিত্ গুণের উৎকর্ষ ফোন বিষয়েই ইহার সমকক্ষ নে.। রি 
রি মুব্যাদি |. . মি ৭ 

ছু সুধাসিত ুম্তরীন : রঃ . গতি বোতল সত | গোলাপগন্ধ কুস্তলীন... ৮৪৯ পতি বোতল লব 
উজ প়গন্ধ 3... 1০9100৯৯151 জুহগন্ধ, :351551 ০5-৯ 

বস 

মঠ পি ০ ূ সকল একার লীন ০ বোতলের র.পরেমাণ ও হি শাউঙ্গ। ॥. ক্তরাং অন্ত কোন; লে ্ ১ গে ইহার, দ্মকক্ষ নহে: 8 রর ০ 



সাজ ব৷ রসায়ন পরিচ়। ্ি 
ৃ . বিজ্ঞানসম্মত র কুষিপ্রণালী শিখিতে হই 

ইহ] অত্যাবশ্য কীয়। 
বঙ্গীয় ক্লষিবিভাগের ভুষিপরিদর্শক, 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 
" বিশেষরূপ সংশোধিতুও পরিবঞ্চিত। 

নৃতন সংস্করণ ্ যন্ত্রস্থ | ১ 
মূল্য ১২ এক টাক] স্থলে ১০ পাঁচ সিকা। 

নিষ্ধিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, সুতরাং গ্রহণেচ্জু- 
গণ এই সময় হইতে কৃষক আছিসে স্াহাদের নাম ছুই বংসরের গ্যারান্টি । | 

ছেলেই করিয়া রাহুন। ূ নিউশ্যামনুন্দরফুলুট-হারঘোনিয়ম 
ম্যানেজার, “কৃষক 

১৬২, বছুবাজার স্রীট, কলিকাতা। হহার রে সুমধুর ও স্থায়ী । 
সত বিশেষ মজনুত। পত্র পিখিলে দরের লিষ্ট 

কুড এও চ্যাটার্জির পাঠাইয়! থাকি । ক সহিত ৫২ টাকা দিলে 
মফঃম্বলে ভি, পি,তে পাঠাইরা খাকি | স্বদেশী এপেনস | ১ সেট রিডযুক্ত ৩ অকুটিত, ৩ ইপ ২২২_৩২২। 

মহারাজবকুল, দীলদরিয়া, চেরী, ২ সেট রিডনুন্ত ৩. * ৩ 8857 
কাশ্টীর ফ্রাওর়।স হেন্নাহানা, সোল এজেপ্টস, : | 
মতিয়া, চামেলী, খস্ধস্, রজনী- জে, এও এন, এম ঘোষ, 
গণ, হোয়াইটরোজ, জেসমিন হারমোনিয়ম মেকান” এগ অর্দার সাপ্লায়ার | 
ইত্যাদি-_-১ আঃ শিশি ৮৮২ ১১৩ নং বনৃবাঙ্জার দ্রীট, কলিকাতা |: 

0 অর্ধ আঃ শিশি ॥%০ 1 %* ছুই ূ 

আনার ডাক টিকিটসহ এই বিজ্ঞাপন খণ্ড আমার এরিক ৃ 

নিকট পাঠাইয়। দিলে একটী শিশি নমুন। পাইবেন । [4 ও বি কী 

ল্যাভেগার ওয়াটার ২ আঃ 1৩০ আনা, ৪ আও হোমিওপ্যাথিক উষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 

৮/০ রোজ পমেড 1৮০, বকুল পমেড ॥” আনা । | 

১০।১ নং কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কলিকাত।। 
৮৩, হ্বারিসন রোড. 

বাঞ্চ--৪৫, ওয়েলেস্লি স্রাট, কিদিরাতা 

অমর বিলাস তৈল 1 বিশু শুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের জন্য উর 

| ঠা | ্ ঠিকানায় লিখুন। 
ইহা সর্বজন বিদিত সুমধুর কেশতৈল । ইহার 

গন্ধ সগ্যপ্রস্ফ চীত বকুলপুশ্ের গ্কায় এবং বহুক্ষণ ঈ - কী | 
স্থায়ী। ইহা ব্যবহারে কেশ কোমল, বৃদ্ধি এবং র্াকিলাগ ধনীর আবশ্যক । ৰ 
কুঞ্চিত হয় । চুলে আট বা চটচটে হয় না।  জামতাড়া স্টেসনের নিকটেই-এক চৌহদ্দিতে.. 
ভদ্র মহিলাদিগের এবং রাজা মহাবাজাদিগের প্রায় ২০* শত বিঘা জমি আছে। ই্রেসন হইতে 
আদরের ধন। ' উপহার দিবার উপযোগী এবং এক মাইলের মধ্যে । জলের সুবিধা আছে। . 
বিলাপীর একমাত্র প্রিয়বস্ত ! ইহা টাকের ও জমি €গালাপ ফুল ও তুল। চাষের উপযুক্ত ও অন্ঠান্ঠ 

.. অকালবদ্ধস্থের মহৌষধ । ইহা মস্তকের ঘন্ত্রণা চাষও ভালরূপ হয়। কোন একজন সন্ত্রস্ত লোক... 
-াঁনবারক এবং মণ্তিফ ম্নিগ্ষকারক। ইহার গন্ধ আপাততঃ ছুই হাজার টাকা লইয়া আমার হি র 
অতি মনোরম এবং তীব্রতার লেশ নাই। মুলা ন্বোগ দিলে কার্্যারস: করা যাইতে পারে: 
- প্রতি পাই উট রে ৮০০ টা মাত্র |. ৮ * | রা শ্রী কাই -জামতাড়া ). 

৮০ ৃ % ম্যানেজার, রলূষক আফিঃ 2 দু 

৭৮1৯ নং টিন ্, কলিকাতা). ৯৯২ নং বহুষালার ক কনিকা 



9 95, 

দশম খ€্,-৩য় সংখ্য।। 

সম্পাদক-_্্রীনিকুপ্তবিহারী দত্ত, এম, ার, এ, এস্। .. 

শশা পাকি পপ ৪৭৬ আরা” পপ পাপা ৮০ ১ পাপা পপি পীপপ পাত ৩ 5 তপতি শি শি 

কলিকাত। ; ১৬২ নং বহুবাজার স্ ্রাট, ইয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন হইতে 

শ্রীমুক্ক শশীভূষণ যুখোপাধ্যায় করুক প্রকাশিত। 

এসএ ছেলেসহ ৯ 

টা 

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার স্াট, দি মিলার প্রিষ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে 
. এস, এইচ, বহমান দ্বার! মুদ্দিত। 

। রং রর 
৯৫১ 

৮ উঠ € 



শা ক রি ভ... 
চা 8 

৩৩ সারি সিসি নিস ০ উিনিনিত তত তন ০৯ সতী 
5 ৮28 2৪ উহ হজ লি বত ং 
দত জি. ঃ রহ 

্ চিরতরে সিসির ০ সি ক, এ বুক নিনি রনির রন সস ইটিিনি উতর নগর লিতন 
এ * এ / ০৪ - টি হা টু ৯... তর টি রর তু না নি রঃ - এ রি রম 

ই, 4৭ - ক তা 
থা, 8 -. টে এ রর . প্র রা 

/ পু 2 
, 

২ .. : ৪ ূ রঃ - টী 

7 ৮ 
ট 45 

দঃ তা লিও 

হী, থিতছ 

নু 

স্বদেশী সাবান গুণের আধিক্যে, সৌরভের 
গৌরবে এবং আকারের মনোহারিত্তে 

ভারতের শীর্ষস্থানীয় । 

 ভিপন্সজলত শঞ্পন্ডান্ল দিতে হইল 
_বঙ্গল ০সাতসপল্ল ল্তাল্ল াহ্মঞী 

মল লাই £ 

2... ম্যানেজার 

৬৪।১ মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 



৬. ৯ রং 

উম ৯০ 

১০মখ। | আষাঢ়, ১৩১৬ মাল। 
এপার: 

শাশীশ্টীপীশীশাশ শাাটাশ্ািশী ২ শপ: ও পপ শা 

পাট ব। নালিতা । 

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি, লিখিত । 

( পর্ব প্রকাশিতের পর |) 

১৩। শগ্গের খান্ভ | 
এস্কলে শগ্ঠপর্ম্যায়ের মুল তন্বী কিঞ্চিৎ বিশদ- 

শাবে ব্যাখ্যা করা আপশ্তক । জীবিত উত্ভিদ- 

দেহের রাসায়নিক বিশেষণ দ্বার। পাওয়া! যায় ষে 

১১ কি ১৪ট মৌলিক পদার্থ * ( 010101601 016- 

170)15)) দ্বারাই উদ্ভিদ দেহ গঠিত হয়। তাহাবই 
মধ্যে অঙ্গারজান সম্পূর্ণ এবং অশ্নজান, জলজান ও 

, সোরাজান কিঞিৎ পরিমাণে উতিদেরা বায়ু হইতে 

গ্রহণ করে। আবার মুত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ 

দ্বার। পাওয়া যায়--উদ্ভিদ-দেহের পোষণের জন্য 

প্রয়োজনীয় এ ১২।১%টি মৌলিক পদার্থ সকলই 
মুত্তিকাতে নিয়ত বর্তমান । উদ্ভিদ সকলস্বস্থ 

শপ আস ০ সান ০০ শাক 

& 11070117076 (সা নন (590000101 20111108)05 00016 

817011615905 27961016119 2 15 সিন 075 022100 7104 

118) 01861 8 001011-00851045 211) 60) ৯১0১ ৯১1১) ডি। ৮0001 

(21). 

রুষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র । | 

1 ৩য় সংখ্যা | 

শত পপ ০ পি এ. 

প্রয়োগ্নান্ুসারে নে পদার্থ যাহার যে, পরিমাণ 

প্রয়োজন তাহ। দ্রব অবস্থার ম্্রটী হইতে রসের 

সঙ্গে আকর্ষণ কিয়! এহণ করে। এজন্য যদিও 

সামান্ততঃ বলা ঘায় যে উত্তি্ সকলের খাগ্ঠ 

বস্ক এক, কিন্তু ভিন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের 

ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সেই খাদ্যের প্রয়োজন । 

এই কারণে একই মাটীতে প্রতি বৎসর একই 

প্রকার শশ্ত চাষ করিলে, কোন কোন খাদ্য 

বিশেষের অভাব হইয়। সেই জমি কিছু দ্রিন 
পরেই অন্থর্বর] হইয়। পড়ে । দৃষ্টান্তস্থলে বল! যায় 
পাট কি ধান একই জমিতে প্রতি বৎসর বিন! 

ফাসে চাষ করিলে, সন্বরই তাহাতে সোরাজান 

থাদেোর অভাব হইয়া আর তাল ফসল হয় না। 

আধার তাহার স্থলে অঙহর কি শন পাট চাষ 

করিতে পারিলে সেই জমিতে সোরাজান সঞ্চিত 

হইয়। জমির অন্ুর্বরত| দোষ দুর হয়। এইরূপ 
একই জমিতে বার বার বিনা ফাসে আনু কি 
ত।মাঁক চাষ করিলে সঙ্রই সে জমিতে ফসফরিক 

এসিড (অস্থিসার ) ও পটাসের (পাংগুসার ) 
অভাব হইয়া! জমি অন্ব্বর হইয়! পড়ে। এবং 
একই জমিতে বার বার শন পাট কি অড়হর চাষ 

করিল্লে সেই জমিতে ঢুণ এবং পটাসের (পাংশুসার) 
৮ 
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তি 

অভাব চা টা অন্ুর্পর। হয়। রা ঘ্বার। 

 ইহাও গ্রতিপর হইয়াছে যে সাধারণতঃ উদ্ভিদের 

ভূমিগাহ খাদ্য স্ষলের মধ্যে সোরাঞজান, ফস- 

ফরিকধঅস্থিসার) শঁবং পটাস (প্াংসুসার) তির আর 

প্রায় সকলই মাঁটীতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান । 

এজন্য প্রধানতঃ ভূমিতে এই "সকলেরই অতাব 

ঘটিযা পাকে । তত্ডিনন চুণ, লৌহকি মেগ্রিপিয়ারও 
অভাব ঘটিয়। কদাচিৎ জমি অনুর্বর। হইতে দেখা যায়। 

আবার শস্তের আহাবীয় দব্য অনেক সময় ভূমিতে 
এইরূপ রাসায়নিকযোগে বর্তমান থাকে যে তাহার! 

রূপান্তবিত্ব হইয়। সহঙ্গপ।চা অবস্থ। প্রাপ্ত না হইলে, 

শশ্ত তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ন।। এই সকল 

নানা কারণে কেবল একশ্রেণীর খাদ্যগ্রাহী একই 

জাতীয় শস্য প্রতি বৎসর এক জমিতে চাষ করিলে 

সেই শস্তের উপযোগী থাগ্য, ধখা-_পাটের বা ধানের 
পক্ষে সৌরাজান-_-অত্যন্ত কমিয়। গিয়। সেই জমিতে 
আর সেই শস্যের চাষ চলে না, অথচ সেই জমিতেই 
তখন অন্য শন্ত দিলে,_বথা পাটের জমিতে পাটের 
পরিবর্তে অড়হর কি শন পাট-__-এই শেষোক্ত শগ্গের 

প্রয়োজনীয় খাদ্য জমিতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান 
থাকাতে তাহার খুব ভাল ফসল হয়। 

১৪। সোরাজান সংগ্রাহক ও সোরা- 

জান অপচায়ক শঙ্গ। 

আবার অড়হর, শন, মটর, কলাই, খেসারী 

প্রস্থতি €[071)11119170) গাছের বায়ু হইতে 

সোরাজান সংগ্রহ করিবার বিশেষ শক্তি আছে 

' যাহা অপর কোন জাতীয় উত্ভিদেরই নাই । অড়হর 

প্রভৃতির শিকড়ে ছোট ছোট ভিশ্বাক্কতি গুটলির 

_মতৃষ্টহয়। তাহা পিসিয়। রস লইয়া অন্থবীক্ষণ 
সবার! পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহার মধ্যে 

লম্বাৃতি অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার উদ্ভিদাগু বা ব্রঙ্জান 
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€ [34/4 ) বর্ডমান। এই সকল উত্তিদাণু ব। 

বাঁজাণু বায়ুস্থিত সোরাজান গ্রহণ করিয়৷ তাহ। 
মাটিতে সঞ্চয় করে। এই সোরাজানই উত্ভিদ 
এবং প্রাণিগণের খাদ্যের অতি মূল্যবান অংশ, এবং 

ইহ] বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান থাকিলেও 

এই বীজাণু ভিন্ন প্রাণী বা উত্ভিদজগতে কাহারও 
তাহ! সাক্ষাৎভাবে বায়ু হইতে গ্রহণ করিবার শক্তি 

নাই। এই কারণে শস্য সকলকে হুই শ্রেণীতে 

বিভাগ কব হয়, (১) সোরাজান সংগ্রাহক যথা 

অড়হর, শন, মটর প্রভৃতি (17710111101) ) এবং 

(২) সোরাজান অপচায়ক যথা--নালিত।, ধান, 

ইঞ্, আনু প্রস্থৃতি অপরাপর জাতীয় শস্য-_যাহার। 

বাযুস্থিত সোরাজ্জান গ্রহণ ব৷ সঞ্চয় করিতে অক্ষম, 

এবং কেবল মাত্র ভূমিস্থিত সোরাঞজান গ্রহণ করিয়া 

তাহার অপচয় করে। একথা বল! আবশ্তঠক যে 

শস্যের যে অংশ বিক্রী হইয়। স্থানান্তরিত হয়, তাহা 

বাদে বাকি অংশ যদি সমস্ত ফাসরূপে এ জমিতে 

ব্যবহত হয় তবে শস্যখাদ্যের অপচয় খুব কষিয়া 

যার। পাটের পণ্য আস মাত্র রাখিয়৷ যদি পত্র, 

যোল। ইত্যাদি সমস্ত মাটির নীচে কিছুদিন রাখিয়। 
পচাইয়! তাহ ফাসরূপে এই পাটের জমিতে 

ব্যবহার কর] হয়, তবে তাহার মাটির উৎপাদ্দিক। 

শক্তি হাসের কারণ অনেক পরিমাণে দূর হয়। 

শশ্যমিশ্রণ ও জমি 'খিল' 

 রাখিবার প্রথা । 

মাটিস্থিত শস্যথাগ্যের অপচয় কমাইবার জন্য 

দেশ বিদেশে কৃষকের! নাঁনা প্রকার উপায়াবলম্বন 

করিয়! থাকেন । এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় 

রকূুষকের ঘে অনভিজ্ঞ নন তাহ] ডাক্তার বলকার 

(10৮. ৮০৫11) তাহার লিখিত রিপোর্টে 

ভারতের নানা দেশ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিব! 

১৫। 



৩য় সংখ্যা | রি 

বেশ ন দেখাইয়াছেন। টি , এবং সারার উপ- 

যোগিত। অনুসারে আমাদের দেশে নান! প্রকার 

শস্যঁমিশ্রণ প্রথ। গ্রচলিত। বুদ্ধিমানের মত শস্য- 

মিশ্রণ করিয়া বপন করিলেও শস্যপর্যযায়েরই কার্য 
করে। পঞ্জাবে অনেক সময় গমের সহিত বুট 
মিশ্রিত করিয়! বপন কর! হয়, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 

যবের সহিত মটর, বোহ্বাই প্রদেশে স্থরাটে ধান্টের 

সহিত অড়হর মিশ্রিত করিয়া বপন কর! হয়। 

বাঙ্গালী কৃষকও বোধ হয় তাহাদের দৃষ্টাত্ত অন্ধ- 
করণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে আউসি 

পাটের সঙ্গে অড়হর মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে, 
ভাল ফল পাইতে পারে । এ সকলই উৎকুষ্ট শস্য 
পর্যায়ের কাধ্য করে। আমর! বরিশাল প্রভৃতি 

স্থানে দেখিয়াছি আমন ধান পাকিবার কিঞ্চিৎ- 

পুর্বে জমি কাদা অবস্থায় থাকিতেই কৃষকের। ধান 
গাছের মধ্যেই 'খেসারি কি কলাই বুনিয়া দেয়। 
এততিন্ন সাধারণতঃই আমাদের দেশে পাট বা 

ধানের পর নানাবিধ ডাইলের চাষ হয়। এ 

সকলই উৎকৃষ্ট শস্য পর্য্যায়ের কার্ধ্য করে। এই 

প্রথা অবলম্বন করিলে একই জমিতে প্রতি বৎসর 
পাট বা ধান করিলেও শস্যখাদ্যের অপচয় হইয়া 

জমি অনুর্ধর! হইবার আশঙ্কা কতক কমিয়। যায়! 

বৎসর বৎসর একই জমিতে পাট কিধান করিলে 

গুঁমি অনুর্বর। হইবার আশঙ্কা দুর করিবার আমা- 
দের দেশে আর একটি অতি প্রাচীন প্রথা! ছিল $-_ 
৮1১ বৎসর একই জমিতে ধান ব! পাট চাষ করির! 

যখন কৃষক দেখে যে জমিতে ভা ফসল হইতেছেন! 
তখনই সে এঁ জমি ২।৩ বৎসর বিন! চাষে খিল 

(৩৭) ফেলিয়া রাখে। ৪* বৎসর পূর্বের 
কথা আমরা বলিতে পারি দেশে গরু চরাইবার 

ব৷ ছেলেদের খেলিবার স্থানের কোন অভাব ছিল 

না-কারণ প্রত্যেক কৃষকেরই ক্রিছু কিছু জমি 

ঘাট বানালিতা। | ৫১ 

প্রতি বৎসর খিল পড়িয় টি ॥ তখন সকণের 

ঘরেই অনেক গাই গরুও থাকিত। জমি “খিল' 
ফেলিয়া বাখাতে ধদিও শস্যেন্ধ,হিসাবে সামাস্ 

ক্ষতি হইত, তাহার *পরিবর্তে তাহার! প্রচুর ছুধ 
থাইতে পাইত। এখন আর সে দিন নাই। জন- 

সাধারণের গরু চরাইবার জন্ঠ অতি' প্রাচীন কাল 

হইতে যে সকল জমি নিয়ত পতিত থাকিত-_- 

(গয়ের মন্ত্র) খাজনার লোভে মালিকের 

তাহা আম্মসাৎ করিয়াছে । এমন কি পূর্বে পাড়া- 
গায়ে সর্বত্র প্রশস্ত গোবাট ছিল তাহাতেও গরু 
চরিতে পাইত। সেই নকল সাধারণের গোবাটেরও 
অধিকাংশই মালিকের কবলিত হইয়া গোবাট 

সকল সংকীর্ণ হইয়া গিয়া, গরুর খাদ্যাভাব ঘটি- 

য়াছে। এখন দেশে আছে কেবল গোরক্ষিণী সতা 
আর গরুর ছুঃখের মায় কান্না রিপোর্ট । পাড়া- 

গায়েও গোপালনের পথ বন্ধ হইয়াছে। যাহ! 

হউক যদি এখনও কৃষকের! শস্যের খাদ্য সঞ্চয়ের 

জন্য পূর্বকালের মত প্রতি বৎসর কিছু কিছু গুমি' 

“খিল? রাখিয়! তাহাতে গাই গরু চরাইয়। ছুধ বিক্রি 

করে, তবেও তাহার! মোটের উপরে এখন অপেক্ষা 

অনেক কম পরিশ্রমে অনেক বেশী লাতবান্ হইতে 
পারে। জমি মাঝে মাঝে “খিল” রাখাই জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করিবার নৈসর্ণিক উপায়। ইহাকেও 

এক প্রকার নৈসর্ণিক শস্য পর্য্যায় বলা যাইতে 

পারে। 

শশ্য পর্যায়ের আলোচ্য 
অপরাপর,বিষয় | 

শস্য পর্যায় স্থির করিবার সময় আরও কয়েকটি 
বিষয়ের আলোচনা কর! কর্তব্য--যথ! (১) কতক- 

গুলি শস্যের, যথা, পাট, অড়হর ইত্যা্দির--এক 

১৬। 

* একটি দাঁত মূল শিকড় (141, 7০০) থাকে । তাহা, 
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১৭ 

মাটির রে গিয়া শ শাখা শিকড় যার করিয়া 

নিয়ন্তর হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটির 

উপরের স্তরের সঞ্চিত খাদ্যের বিশেষ কোন অপচয় 
করে না। (২) "আবার কতকগুলি শস্যের মূল 

শিকড় থাকে না, বথা_ধান, বব, ইত্যাদি। ইহার! 
মাটির উপরের স্তর হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে 

নিয়স্তরের সঞ্চিত থাদ্যের বিশেষ অপচয় করে ন!। 

এজন্য এই দুইশ্রেণী পরম্পরের সহিত শস্য পর্য্যায়ে 

কিন্বা শস্য মিশ্রণে ব্যবন্ধত হইবার বিশেষ উপ- 
যোগী । আবার কতকগুলি শস্য অতি অল্প সময়েই 

পূর্ণ বিৰাশ প্রাপ্ত হয় যথা মাকৈ, আউসি পাট, 

সরিষা, মুগ ইত্যাদি । অন্য গুলি পুর্ণ বিকাশ লাত 
করিতে অনেক সময় লাগে যথা অরহর, আমনি 

পাট ও ধান, কাপাস ইত্যাদি। এরূপ দুই শ্রেণীর 

একটি সোরাজান সংগ্রাহক যথ1 অড়হর এবং আর 

একটি সোরাজান অপচায়ক যথ| মাকৈ বাছিয়। 

মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে শস্য পর্যায়ের উদ্দেন্য 

সিদ্ধ হয় অথচ ছুইটী ফসল একত্রে পাওয়। যায়। 

মাকৈ মাটির উপরের স্তরে খাদ্য গ্রহণ করিয়। 
তাড়াতাড়ি বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অডুহর চার। 

থাকিতেই মাকৈ কাটিবার যোগ্য হয়। অড়হর 
আন্তে আন্তে বর্ধিত হইয়! নিয়স্তর হইতে খাদ্য 

সংগ্রহ করে এবং যখন গাছ বড় হয় তখন মাকৈ 

উঠিয়া যাওয়াতে তাহার বিকাশেরও কোন বাধ। 

হয়না। আরও একটি কথা এই কতকগুলি শস্য 
জমিতে তাহাদের নাড়া গোড়া এবং শিকড় প্রভৃতি 

(১$81))16) রাখিয়। যায় । এই সকল পচিয়৷ জমির 

জল (1)0)705) ধারণ করিবার শক্তি বৃৰ্ধি ও অন্ত 

নানাপ্রকার উপকার সাধন করে। কতকগুলি 

শস্য জমি আগাছাশুন্য করিবার পক্ষে বিশেষ উপ- 
যোগী যথা আনু; কপি, পেয়াজ ইত্যা্দি। শেধ 

কথা এই, তিন জাঙাঁয় শস্যের শত্রু পোকাএমাকড়, 

না প্রাত বগা ॥ চি 
শীল শপ সস পপ সস উ 

এবং রাডাধরা রোগ নিজ নানাঞ্রকার ৷ শস্য 

পর্য্যায় অবলম্বন করিলে ইহাদের আক্রমণও অনেক 

কমিয়। যায়। * 

১৭।, পাটের শস্য পর্য্যায়ের দৃষ্টান্ত । 

উল্লিখিত সমস্ত কথ ম্মরণ রাখিয়া, পাটের চাষা 

আপনার এবং জমির অবস্থার উপযোগিত। বুঝিয় 

পাটের সহিত পর্যায়ে অন্য চাষ করিবে । যদি 

আশু অন্নের অতাব দ্বার! বাধ্য না হয় তবে একই 
জমিতে পাটের সহিত পর্য্যায়ে ধান চাষ না করাই 
তাল।' কারণ পাট এবং ধান উভয়ই সোরাজানের 

অপচায়ক, এবং ধান পাট অপেক্ষাও অধিক অপ- 

চায়ক। অনেক কৃষক পাটের পর্যায়ে ধান চাষ 

করিয়৷ দেখিয়াছেন ষে ইহার ফলে ৩1৪ বৎসর 

পরই পাটও তাল হয় না, ধানও তাল হয় ন|। 
এমন কি তাহার! ধানের পর পাট ,করা অপেক্ষ। 

একই জমিতে গ্রতি বৎসর পাট করিয়া, কি পাটের 

পর আলু চাষ করিয়। ভাল ফল পাইয়াছেন। ধান 

অপেক্ষ। শনই নালিতার সহিত পর্য্যায়ে চাষ করি- 

বার পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী । আমাদের 

অনেক দেশীয় কষক শন পাটের জমি উর্বর! 

রাখিবার শক্তির কথা অবগত আছেন। জমির 

উপবোগিত। অনুসারে নালিতার পর্যায়ে শন কিনব) 

অড়হর চাষ করাই উৎকৃষ্ট । যাহার! পাটের পর 

ধান কিন্ব। পাটের পর পাট লইতে বাধ্য হন এবং 

বন্ুমাতাকে ২1৪ মাসও বিশ্রাম দিতে অক্ষম, তাহারি। 

ধান কি পাট উঠিয়া, গেলে মাঝখানে এক ফসল 
খেসারি, মুশুরি, বুট কি অন্য কোন সোরাঞ্জান 

সংগ্রাহক ডাইল শন গ্রহণ করিলে, জঙ্বির উর্বরত। 

কিঞিৎ পরিমাণে রক্ষা হইবে, এবং কৃষকের লাভও 

অপেক্ষাঞ্ত বেশী হইবে। উপযুক্ত পরিমাণ ফাঁস 
,ব্যর্থহার করিতে পারলে উচ্চ জমিতে পাটের পর 
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সাহায্যের জন্য পাটের শস্ত পর্যায়ের কয়েকটি 
নমুনা দিতেছি। 

(ক) অপেক্ষাকৃত (খ) বাস্ত ভূমি। (গ) অপেক্ষাকৃত 

উচ্চ ভূমি । শিল্প হুমি 

বদর ঘখরিফ বা *রবিবা খরিফ রবি খরিফ রবি 

বর্ষা শস্য বসন্ত শস্য 

প্রথম -_অড়হর_ নালিত। মুগ নালিতাপাট সরিষ৷ 

(বর্ষব্যাপী) 

ছিতীয় নালিত মুগ ইক্ষু শনপাট তিল 

(বর্ধব্যাপী) ২ 
তৃতীয় ধান আলু --অড়হর-_- নালিতা কলাই 

(বর্ষব্যাপী) 

চতুর শন তামাক নাপিতা আলু ধান খেসারি 

১৮। পাটের ফাস। 
পাটের ফাস সম্বন্ধে অনেকে অনেক ব্যবস্থ! 

করেন। কেহ বলেন বিঘা প্রতি ৫০/ মণ করিয়া 
গোবর ফাস দেও, কেহ বলেন ২/ মণ করিয়া বিঘ! 
প্রতি খেল দেও, কেহ বলেন বিঘা প্রতি ৩/ মণ 

করিয়া অস্থিচুর্ণ দেও, অথবা! বিঘ। প্রতি ১/ মণ 
করিয়া সোরা দেও। “লাগে কড়ি দ্রিবে গৌরী 
সেন”_যিনি ব্যবস্থা করেন তাঁর ত আর ঘরের 

পয়সা যাবে না-তবে ব্যবস্থা দিতে ভয় কি? 

পরীক্ষা! করিয়াও ত দেখা হইবে । আর পরের 
" খরচে ব্যবস্থা দ্াতারও ত একটু কৃতিত্ব দেখান 
হবে । হায়, হায়, গৌরীসেমের ঘরে টাক! নাই। 
শতকর। ৬০২1৭০২ টাক! বার্ক হারে কর্জ করিয়া 
আমাদের জা টানি গরিব কৃষককে পাটের 

টস এ পপি শে পস্সা পি 

রঃ শসা পর্যায় স্বির করিবার সময় মনে রাখা আবশক 
ঘে শস্য চার্লি প্রকার--রবি বা বসন্ত কালের ধথা-_আনুঃ 
মুগ, মুল! ইত্যাদি (২) খরিফ বা বর্যাশস্য যথা-_-পাট, ধান 
ইতি (৩) রবি খরিফ উভয় যথা--ধান, কল|ই, তিল 
ইত্যাদি (8) খর্ষব্ঠাপী যখা আক, অড়হর; কাপাস ইত্যাদি । 
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চাষ চালাইতে হয়, তাতে আবার দেখা ধায় 

সরকারী কৃবিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলও তত নিশ্চিত 
বাআশাপ্রদ নয় কখনও বা দেখ! যায় বিঘা 
প্রতি ২০২1২৫২ ট৫কার ফাস খঞ্পচ। করিয়া সরকারী 
কৃষিক্ষেত্রে যে ফসল পাঁওয়। গিয়াছে, এ জমির 
পার্খে ই বিন! ফাসে সেই বৎসরই তদপেক্ষা অধিক 
পাওয়] গিয়াছে । আমাদের বাঙ্গাল দেশী কথায় 

বলে “নৈর! চৈর। বার, ঘরে বৈস1 তের।” কৃষককে 

এ অবৃস্থায় একটী পরামর্শ দিতে আমর সাহসী 

হইতেছি। টাকা কর্জ করিয়া কখনও ফাস 

প্রয়োগ করিও না; ফাস পয়স৷ দিয়াঞ্ক্রয় করিয়া 
প্রয়োগ করিবার পূর্বে পাঁচ বার*তাবিয়া করিবে। 
সরকারী কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার উপরে নির্ভর কর! 
যায় না, কারণ অধিকাংশ ফাস এক বৎসর প্রয়োগ 

করিলে ৫1৭ বৎসর ব্যাপিয়৷ তাহার কার্য হয়। 

গোবর সার এক বৎসর প্রয়োগ করিলে ৫ বৎসর 

পর্যন্ত ব্যাপিয়। তাহার কার্য হয়। অস্থিচ্র্ণ 
৭ বৎসর পধ্যন্ত কাধ্য করে। সরকারী কষিক্ষেত্রে 

আমর] যতদূর জানি বৎসর বৎস একই জমিতে 
ভিন্ন ভিন্ন সার প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা কর] হয়। 

এবং তাহা হইতেই প্রতি বৎসরের প্রয়োগ ফল 

পৃথকভাবে গণন| কর! হয়। বিশেষতঃ কৃষির 

ফলে যাহাদের নিজের কোন লাভ লোকসান নাই 
তাহাদের কথার উপরে বিন। পরীক্ষায় কৃষকের 

পক্ষে নির্ভর কর] সঙ্গত হইবে না। যতদিন না৷ 

কৃষিক্ষেত্রের উপরে আমাদের কষকসমাজ কতকট। 

তব্বাবধানের এবং সর্শলনের অধিকার লাভ করি- 

তেছেন এবং সরকারী -কৃষিক্ষেত্রের ফল রুষকের! 

নিজে পরীক্ষা করিয়া আপনাপন মত প্রকাশ করি- 

তেছেন ততদিন বৈজ্ঞানিক কৃষকের “আলেয়ার 
আলোর” পশ্চাতে ধাবিত হইলে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত 

হইন্ডে হইবে। বাস্তব কোন্ জমিতে কোন্ সার 
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কি পরিমাণে পিকে হইবে_তাহ। রি শমিতে কোন্ 

সার কি পরিমাণে আছে না জানিলে ঠিক হয় না। 
তাহা মাটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ : (01)০10107] 
8701558 ) দ্বারাও" ভালরূপ ঠির হইতে পারে 
কিন! সংশয়। কারণ রাসায়নিক বিপ্লেষণে মাটিতে 
কি কি বন্ত আছে তাহাই মাত্র বলিতে পারে কিন্তু 

কোন্ শস্যের গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় কি পরিমাণ 

আছে, ইহা বল! অসন্ভব। শস্য সকলের খাদ্য- 
গ্রহণ শক্তি মানুষ ও পশ্বাদির হজম শক্তির "ন্যায় 

ভিন্ন ভিন্ন। এক ফসল যে রাসায়নিক অবস্থা 

থাকিলে যেঞ্খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, অন্য শস্য 
সেই খাদ্য সেই রাগায়নিক অবস্থায় থাকিলে গ্রহণ 
করিতে পারে কিনা সংশয়। মোটামুটা বলা যায় 

যে কৃষক নিজ জমিতে প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা না 

করিয়া কোন্ শস্যের জন্য কোন্ সার কি পরিমাণ 

গ্রয়োগ করিতে হইবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে 

পারে না। অন্ধকারে ফাসের নামে পয়সার শ্রাদ্ধ 

করা গরিব কৃষকের পৌধাইবে না। বিন! পয়স। 

খরচে শুধু বুদ্ধি খাটাইয়। এবং গায়ের থাটুনি দ্বারা 
কৃষক যতদূর করিতে পারে ততদৃরই করিবে । 
নিজের কি আত্মীয়ের গোয়ালের গোবর ও গোমুগ্র 
যত্বের সহিত সঞ্চিত করিয়। ৪1৫ মাস পচাইয়। পাটের 
জমিতে যে পরিমাণে পারে সার দিবে, বিঘাতে 

৪৯1৫০ মণের অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। আবার 

পাট উঠিয়। গেলে রবি শস্যের অর্থাৎ আনু, কলাই, 

সরিষ। প্রভৃতির চাষের সময় আপনার এবং আতশ্মী- 

য়ের- চুলার ছাইটা যত্বের সহিত সঞ্চিত করিয়া 
গ্রয়োগ করিবে। বিঘাপ্রতি ২ মণ পরিমাণে ছাই 

হইলেই যথেষ্ট। তিন নিজের বাড়ীতে গর্ত করিয়] 
বাড়ীত্র যতপ্রকার আবজ্ঞন। হয়. পত্র, তৃণ, লতা, 

খাল, পুকুরের পানা. দল ঘাস, মাছের আইস, গরু, 

ঘোড়া বা-বিড়াল, কুকুরের মৃতদেহ ইত্যাদি প্লাহ! 

[ ১০ম খণ্ড ! 

বি হয়, ছয় মাস পু মাটির নীচে রাখি 

পচাইয়]! পাট চাষের সময় সাররূপে বিঘাপ্রতি 

২০1২৫ মণ ব্যবহার করিবে । ইহা! ধান ও পাটের 

পক্ষে অতি উৎকষ্ট ফাসের কাধ্য করিবে । এক 

বৎসর ফাস ব্যবহার করিলে ৪81৫ বৎসর কার্ধ্য 

করে। এজন্য কম কম করিয়া প্রতি বৎসর কিছু 

কিছু দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কৃষক যদি 

আপনার ভ্রান্ত সংস্কারকে জয় করিতে পারে, তবে 

বিনা খরচে অতি উৎক্বষ্ট ফাস সর্বদাই পাইতে 
পারে এবং দেশের অশ্বাস্ত্যের কারণ নিবারণ করিয়। 

লোকের ' ক্কতজ্ঞতাতাজন হইতে পারে। তবে 

সেদিন এখনও দুরে। মোটামুটী বলা যায়, মনুষ্য, 

পশ্ পক্ষীরা যে যাহ! খায় তাহার মূল্যবান পদার্থের 

ষোল আনার প্রায় বার আনাই তাহাদের মূত্র 
পুবীষের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এগুলি বিধিমত 
রক্ষা করিয়। প্রয্জোগ করিলে বিন। খরচে উৎকুষ্ট 

ফাসের কার্ধ্য করে, এবং দেশেরও অশ্বাস্থ্য নিবারণ 

হয়। বিন। ব্যয়ে পাটের ফাস দেওয়ার আর একটি 

উপায় আছে তাহা অবলম্বন করা কলুষকের পক্ষে 

অতি সহজ | চার! গাছে উৎকৃষ্ট ফাস হয় (0:01. 

1)0401)010) | সরিষ।, কলাই, খেসারি, শণ, ধেথগ 

( ধুনকী ) প্রভৃতি অতি তাড়াতাড়ি বদ্ধিত হয়। 

পাটের প্রথম কি দ্বিতীয় চাষ দিবার সময় এই 

সকলের কোনটার বীজ ছড়াইয়! দিয়! ফুল ধরিবার 

পূর্বে গাছ নরম থাকিতে থাকিতে যদি আবার, 

চাষ দিয়! এগুলি. মাটির নীচে ফেলিয়া দেওয়। হয়ঃ 

তবে এক মাস মধোই এগুলি পচিয়া অতি উৎরুষ্ট 

ফাসের কার্য্য করে। বিঘ৷ প্রতি এই সঙ্গে ২১ 

মণ চুণ বর্ষারন্তের ২৩ মাস পুর্বে ছড়াইয দিতে 

পারিলে এগুলি আরও শান্তর শী পচিয়৷ মাটির সঙ্গে ' 

মিশিয়! উৎকৃষ্ট ফাসের কার্য করে। সকল ফাসের 

উঞ্ধরে প্েখেটাল্র ( 0011)19 18]] ) "চাঁঝই, 



ওয় সংখ্য। | ] 

ফাস? (1111720 08 0000010010 0) পাট সম্বন্ধে কষক 

একথ। কখনও ভূলিবেন ন|। ষাহার1 খেল ব্যবহার 
করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার! ক্ষেত্রে খৈল ব্যবহার 
ন1 করিয় দুগ্ধবতী গাভী কিম্বা হালের বলদকে 

সরিষা প্রভৃতির খৈল খাওয়াইয়! তাহার গোবরই 

ফাসরূপে ব্যবহার করিবেন। কারণ থেলের ফাস 

অংশের যোল আনার প্রায় বার আনাই সেই 

গোবরে পাওয়া যাইবে, এবং একই খরচে কৃষক 

ছুই দ্রিক দিয়াই লাভবান হইবে। জমি বিশেষে 

অস্থিচুর্ণও পাটের ফাসরূপে ব্যবহার হইতে, পারে। 

কিন্তু ব্রয় করিয়া এই ফাস ব্যবহার করিবার পুর্বে 

কৃষক ২।৪ গণ্ড| জমির মধ্যে পরীক্ষা করিয়া যদি 

লাতবান্ হয় তবেই ব্যবহার করিবে--কারণ কোন্ 

জমিতে ইহা প্রয়োজন, সেই জমিতে পরীক্ষ! ভিন্ন 
স্থির হইতে পারে না। গোবর ও চারা গাছের 
সারকে সাধারণ সার ( (0017011 1):011010 ) বল! 

যায়--যেহেতু ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় 
প্রায় সকল প্রকার বস্তই আছে। সকল প্রকার 

জমিতেই ইহারা উপকারী । কিন্তু অস্থিচুর্ণ, চুণ, 
সোর! ইত্যাদি বিশেষ সার (২1)০017] 10181000100 

দ্বারা এক জমিতে উপকার হইলেই যে অন্য জমিতেও 

উপকার হইবে তাহার কোন নিশ্চয়ত। নাই। 
এমন কি উপকার ন৷ হইয়] ক্ষতিও হইতে পারে। 

১যেমন আমাদের পক্ষে যা এক সময়ে অতি 

উপকারী খাদ্য হইলেও অবস্থা ভেদে ইহা দ্বার! 

কোন উপকার ন হইয়। অপকারও হইতে পারে। 

এ সকল বিশেষ সারে পয়সা খরচ করিবার পূর্বে 
কৃষক নিজের জমির ক্ষুদ অংশে অল্প পরিমাণে 

নিজে বাঁবহীর করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়৷ কার্য 

না করিলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে | 

বঙ্গদেশের নিয়ভূমি সকলে পাটের (এবং 
ধানের ) বিশেষতঃ তিত! পাটের জমিতে ফাস' 

? পাট বা! নালিতা । ৫৫ 

ব্যবহার করিবার সময় আবরও,একটি গুরুতর কথা 
মরণ রাখিবে। ফাসের যে অংশ গাছের পক্ষে 

সহজপাচ্য এবং উপকারী-্তাহা! সহজেই জলে 

গলিয়া যায় এবং বস্ততঃ জলের সঙ্গে মিশিয়াই 

শিকড়দেশ দ্বারা গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া 

তাহার পুষ্টি সাধন করে। পাট গাছের বিশেষতঃ 

তিত। পাট গাছের নীচে প্রায় সর্বদাই জল জমা! 
থাকে ও চলাচল করে। ফাসের অতি মুল্যবান 

ংশ সৈ জলে মিশিয়। জলেঘ্ব সঙ্গেই জমির বাহিরে 
চলিয়৷ যায়। এজন্য অনেক সময় দেখ! যায় ষে 

তোমার জমিতে তুমি ফাস দিলে, আমার জমিতে 

আমি ফাস দিলাম না, কিন্তু আমার জমি হয়ত 

তোমার নীচে এবং তোমার জমির জল আমার 
জমির উপর দিয়! চলিয়া! যায়। এজন্য ফলের 

বেল] অনেক সময় দেখা যায় শস্য তোমার জমিতে 

যত ভাল হউক বা না হউক, তোমার প্রদত্ত ফাসের 

ফলে আমার জমিতে ফসল তাহ অপেক্ষা অনেক 

তাল হইয়াছে । আর যখন জলে সমস্ত মাঠ প্লাবিত 
হয়, তখন এক জমিতে দেওয়। ফাসের ফল কতক 

পরিমাণে এ মাঠের সমস্ত জমিতে বিস্তৃত হইয় 

কধিতত্ববিদ্ শ্রীবুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী | 
১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও২য় খও একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 
(৪) মালঞ্চ ১২ (৫) 1162056 01 চ121750 ১৭. 

(৬) 7১০6210 ০016015 1%০, (৭) পশুখাদয।*, 

(৮) আমুর্কেদীয় চা 1০, (৯) গৌলাপ-বাড়ী ॥* 
(১০) মৃত্তিকা-তন্ব ১২ (১১) কার্পাস কথা ॥, 
(১২) উত্তিদরজজীবন ॥০_যন্ত্স্থ। পুস্তক তিঃ পিংতে 

পাঠাই। কৃষক আফিসে পাওয়া যায়। | 



৫৩ 

যায়। যদিও মাটার, বিশেষতঃ আটাল মাটির 
(018), ফাসের সারাংশ আকর্ষণ করিয়া! রাখিবার 

শক্তি আছে বটে,কিন্ত মাঠময় জল দাঁড়াইলে 

সে শক্তিকে অতিভূত করিয়া” আস্তে আস্তে সে 
সারাংশ জলে পুইয়। জলের সঙ্গে অনেকটা চলিয়! 

যাইবারই সম্ভব । ফাঁসের অতি মূল্যবান ভাগের 
অধিকাংশই ২৩ মস ব্যাপী জলপ্লাবনে এইরূপ 

ধুইয়। যাইবার সম্ভব। ইহা স্মরণ রাখিয়! কৃষক 
সর্ধদ। এরূপ জমিতে অর্থব্যর করিয়া ফাস প্রয়োগ 

করিতে সতক হইবে । তবে যত দিন গাছ চারা 

থাকে এবং জল না! দাঁড়ায় ততদিন সেই ফাস সেই 
জমিতেই থাকিরা উপকার সাধন করে। আরও 

একটি কথা আছে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও 

অপরাপর নদীর চর ও পার্ববস্তী স্থান যাহাতে 

নদীর জল উঠে. সেই জলের সঙ্গে পলিমাটিরূপে 
অতি মূল্যবান ফাস এ সকল জমিতে পড়ে। 
'মেঘনা। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষার জলপ্লাবনে পলিরূপে কি 

পরিমাণ শস্যথাগ্য পাওয়া যায় তাহার পরীক্ষা 
কর] হয় নাই। কিন্তু যযুন! খালের জলে (01107 
[0710 ') 01010, (30101) পরীক্ষ। করিয়। ডাক্তার 

(লেদার তাহার পলিমাটিতে বার্ষিক প্রতি একর 

পটাস ৫৪৬ পাউও, ফস্ফরিক ৪২ পাউও, সোরা- 

জান ৩২'৫ পাউও পাইয়াছেন। অর্থাৎ বিঘা! প্রতি 
১৮২ পাউও পটাস, ১৪ পাঁউও ফস্ফরিক, ও ১১ 

পাউও সোরাজান পাইয়াছেন। আমাদের গঙ্গা, 
মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের জলের পলিতেও সেইরূপ আশা 
কর! যায়। এ সকল জমিতে নাইট্রোজেন, ফস্- 

ফর্রিক, কি পটাসক্রয় করিয়। প্রয়োগ করিবার 

ব্যবস্থা কোন কৃষকের হিতৈষী ফিবে কি না বলিতে 

পারি ন। 

কষক- আষাঢ়, ১৩১৬ | | ১ম খণ্ড। 

খুলন। জেলায় পান চাষ। 
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত । 

পর্ণ শব্দের অপর নাম তাশ্থুল বা পান। পান 

হিন্দুর পরমাদরের এবং পবিভ্র দ্রব্য মধ্যে গণ্য । 

হিন্দুর দেব কার্য্যে এবং পিতৃ কার্য ইহা অনাদিকাল 
হইতে ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছে। হিন্দৃস্থানে ও 
মুশলমান ভদ্র সমাজে রাজারাজড়ার রাজনৈতীক 

সত স্মিতিতেও, অধিক কি সর্বোচ্চ রাজ পুরুষ 

ইংরাজদ্দিগকেও পান ও আতর দিয়! সম্মান করা 

হয়। 
বিগত ছুই তিন বৎসর পানের যেরূপ অজন্মা ও 

যুল্যাধিক্য হইয়াছে তাহাতে নিয়মিত ও অনিরমিত, 

অপর্ধ্যাপ্ত, নিত্য অহোনিশ, পানসেবির পক্ষে যে 
দুর্ব্বিসহ ব্যয় তার অতিরিক্ত হইয়। উঠিয়াছে তাহা 

বলাই বাহুল্য । গত বৎসর চেত্র, বৈশাখ মাসে 
এ অঞ্চলে তুলসী পত্রের ন্যায় আয়তনের চাবরিটি 
মাত্র পান এক পয়সায় বিত্রীত হইয়াছে। 

বর্তমান বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে বৃষ্টি পতন 

বিরহিত হওয়ায় পানের বিরল উৎপাদন জন্য 

এবার এখনই আটটি মাত্র পান পয়সায় বিক্রয় 

হইতেছে, এজন্য আমাদিগের দুঢ় বিশ্বাস যে এ সময়ে 
যদি কোন ধনবান ব্যক্তি বিস্তৃত ভাবে পানের, 
চাষ করেন তাহ হইলে নিশ্চয়ই তিনি লাতবান 

হইবেন। আমাদিগের এই খুলনা জেলার খুলন! 
সবডিভিজনের এলাকাস্থিত ও যশোহর জেলার 

অধিকাংশ স্থানের বিস্তর তান্ুলী ও বারজিবী 
(বারুই ) গণ এই ব্যবসায়ে ও কৃষিতে লক্ষপতী 

পর্যত্ত হইয়া পুত্র, পৌন্রদিগকে রীতিমত শিক্ষা 

প্রদান পূর্বক 7. 4. ৮. &. পাস করিয়াই উকিল, 
মোজার ও.হাকিম করিয়া দিয়াছেন এবং এইক্ষণে 



৩য় সংখ্যা। 

উহারিগের অসংখ্য সাননবানিক। ্ ও ক্র 

শিক্ষ। প্রাপ্ত হইতেছে । কিন্তু সুখের বিষয় এই ঘে, 
এইন্জাতীয় অধিকাংশ লোকই, বিশেষতঃ প্রৌঢ় ও 

বৃদ্ধগণ, অদ্যাপি স্ব স্ব লক্ষ্মীর ভাগার পানের বরজ 

ও ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই এবং ত্যাগ করিতেও 
সম্মত নহেন। এস্থলে একথা ন। বলিলে প্রবন্ধ 

অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে এজন্য বল! আবশ্যক যে, 

ষীহার। এই ব্যবসায়ে অগাধ ধন সঞ্চয় করিয়! 

জমিদারি ও তানুক খরিদ করিয়াছেন তাহার! 

ইত্যগ্রে কখনই চারিটি আটটি পান পয়সায় 
বিক্রয়ের সুযোগ, সুবিধ। ও অবসর প্রাপ্ত ইয়েন 

নাই; তাহাদিগকে তৎকালে এক পয়সায় এক 

পোণ, দুই পোণ পান বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। 

এই পান কলিকাতার বেলিয়াঘাটা, শিয়।লদহ, 

মুনসীর বাজার ও জানবাজারে ৬ রাসমণী দাসীর 
বাটীর পার্থে এবং জানবাজারে যশডরে পান নামে 
অতিহিত হইয়া সর্বাপেক্ষা স্বলত মূল্যে বিক্রয় 
করিতে হইত এবং যখন পূর্বকালে পানের বাজার 
নিরতিশয় মহার্ঘ হইত তখনও দশ গণ্ডার কমে 

কখনই আমাদিগকে ক্রয় করিতে হয় নাই। 

অপিচ যে সময়ে মেদিনীপুর মণডলঘাট ও বংপুরের 
পান এবং দেশী পান পয়সায় পাঁচ গণ] চারি গণ্ড। 

বিক্রীত হইত সে সময়েও যশ্তরে নামে খ্যাত 
এই দেশী পান অন্থ্যন দশ গণ্। পয়সায় ক্রয় করিতে 

পাওয়। যাইত এবং এই রূপ সুলভমূল্যে বিক্রয় 
কপ্ধিয়াও ক্ষেত্রাধিপতি ও ব্যবসাম্মীগণ বহুধনের 

অধিপতি হইয়াছেন। মুতর[ং এইক্ষণে এই 

চারিটির বাজারে পানের কৃষিতে কোন প্রকারে 
ক্ষতির আশক্কা নাই, একথ! দৈববাণীর ন্যায় আমর। 
তবিষ্কতের জন্ত আশ! দিতে পাৰি। ৪ 

এক্ষণে আমরা শব্গকল্পদ্রমে পান সন্বন্ধে 
যাহা লিখিত হইয়াছে তাহ! উদ্ধত করিয়া দিধ। 

খুলনা গলায় পান চাষ। 
শসা শর শী” শস-্্সস্-+ “৪০ সপ জী প 
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বমতী' প্রেস হইতে চিন সংস্করণের চতুর্ঘ 

কাণ্ড ৬৫১ পৃষ্ঠায় তান্দুলম্ শব্দ দেখুন, যখা-_ 
তান্ুলম্ ( ক্রী) পর্ণম, পান ইতি ভাষা । অন্ম 

গুণাঃ__কটুতমূ, তিজুহমূ, উকততমূংণমধুরত্বম, ক্ষার- 

ত্বম্, কধায়ত্বমূ। বাত ক্কমি কফ দুঃখ-দৌষনাশি- 

ত্বমৃ। কামাগি সন্দীপণত্বম। স্্রীসস্তাষণভূষণত্বম। 

বৃতিবত্ত ল্লাট বোৎসাহকান্তিকারিত্বমূ। সুপ্তোখিতে 

ভুক্তে চ শস্তত্বম্। দণান্মদ্বগ গদে ত্যাজ্যত্বম্। 

সব্গেহ্পি দুল তত্বঞ্চ ইতি রাজবল্লত॥ অপিচ, 

তীক্ষত্বমূ। গীনসকাসনাশিত্বম। রুচিত্বমূ। দাহ- 

কারিত্বঞ্চ ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি-_ 

আমাদিগের আমুর্ধেদ বেদ্যক গ্নান্ত্রে পানের 

অপরিসীম মহিমা দুষ্ট হয়। অনেক রোগে 

কবিরাজ মহাশয়গণ ওষধের অন্থপানে, দুশড়ায় 

ও মুষ্টিযোগে পানের রল ও মধু ব্যবস্থা করিয়! 

থাকেন। বিশেষতঃ স্বপ্ন ও মহালক্ষী বিলাস ও 

মকরধবজ ওষধি সহ এবং জর বিকার ও খ্েক্সা- 

রোগে পানের রস সর্বদাই ব্যবহার করেন।, 

তত্তিন্ন পর্ণলতা ও পর্ণমূলও সর্ধথ। আদর প্রাপ্ত ও 

ওষধার্থ ব্যবহার হুইয়। থাকে । 

গান নানাজাতীয় ও বিভিনন প্রকৃতির এবং ইহার 

আস্বাদদও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের | তন্মধ্যে আমা- 

দেগের ভাগ্যে যে কয় প্রকারের আস্বাদন গ্রহণ 

ঘটিয়াছে তাহ! নিয়ে বলা যাইতেছে, যথ। £₹_ 

মিঠাপান, ছ'াচিপান, দেশীপান, রংপুরে পান, 

যণ্তরে পান ও গাছপান। 

মিঠাপান একটু শাদ। রঙ্গের, অতি সুমিষ্ট 

লালাবদ্ধক ও চর্বাণে মুখ সরস হয়; একটু সুগন্ধ 

আছে, মধ্/মাকারের গঠন এবং একটু অধিক পুরু, 

ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পান, মূলাও অধিক। ইহার 

জন্স্থান মেদিনীপুর অঞ্চলে এবং বেহার ও যুক্ত 

. গ্রদেশ বু! ষে দেশকে ইউনাইটেড. ্রতিদ্ন কছে। 



৫৮৬ 
পাত ২ ৭ পিক শত যে ০০ সতত সা পপ তন 
সন শিয়াল 

অনুভব হয়, কিন্ত আকারে ও বর্ণে সাধারণ পানের 

স্যায়। পার্থক্যের মধ্যে পত্রের নিয় পৃষ্ঠে হুমম, 

কাল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রেখা বা শির1 পরিদৃষ্ট হয়। 
ইহাতে মুখের সরসত| বদ্ধিত করে, কিন্তু চর্ববণে 
ওষ্ের রক্তরাগ বদ্ধিত হয় ন1। 

দেশী পান ঃ--কলিকাতার বাজারে সর্বদ। 

যে পান বিক্ষয় হয়, উহাঁকেই দেশী পান কহে। 

উহার জন্মস্থান বৈদ্যবাটা, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে; 

পানও তাল এবং খদির সহ চর্দণে ওষ্ঠের রক্তরাগ 
বিবদ্ধিত ও মুখ সরস করে। 

রংপুরে পান, ক্ষুদায়তন ও অধিক পুরু এবং 

ভগ্নপ্রবণ, মচমচে-চাপিয়। ধরিলেই ভাঙ্গিয়। যায় 

ও পাত৷ প্রায় পু'ই পাতার মত। এ পানের 
আদে খিলি হয় না; কিন্তু অন্যান্ত অংশ মিঠা 

পানের ন্যায়। কেবল বর্ণট! সাধারণ পানের 

মত, ইহার জন্বস্থান রংপুর -ও দিনাজপুর প্রভৃতি 

জেলায়। | ্ 

যশ্তবে পান_ ইহার জন্মস্থান কপোতাক্ষী নদী, 

বেত্রবতী (বেতস।) নদী, ভৈরব নদ, মধুমতী 

নদী, যমুনা নদী ও ইচ্ছামতী নদী প্রভৃতি নদ 

নদীর তীরভুমি। যশোহর খুলনা এবং চব্বিশ 
পরগণ। জেলার নান। অংশে এবং বিবিধ স্থানে 

জন্মে। এই পান আকৃতিতে সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ হয়, 

কিন্তু অত্যন্ত পাতলা এবং বেশী কাল। সুতরাং 

ইহাই পানের মধ্যে অপকৃষ্ট। এজন্ঠ বাজারে 
তত আদরও নাই এবং মুল্য ও কম। 

উপরে যে কয় প্রকার পানের কথ! বলা হইল, 
উহ্থার সকলেই ক্ষেত্রে জন্মে; পানের ক্ষেত্রকে 

পানের ঘবজ কহে, কিন্তু বারুইগণ উহাকে 

বরুই কহে। সম্ভবতঃ বরুই রক্ষক 'বলিয়াই 
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উহাদিগের উনি নাম তং রিম এই 

জাতী জল-আঁচরণীয় এবং সংশুদ্র মধ্যে গণ্য। 

উপরের লিখিত ক্ষেত্রজ পান ব্যতীত আরও 

এক জাতীয় পান আছে, তাহাকে গাছ পান কহে। 

এই পানও ছা'চি পান ও মিঠা পানের ন্যায় উপা- 

দেয়, কিন্তু তগ্রপ্রবণতা জন্য খিলি ভাল হয় না; 

হইলেও সবলে অসাবধানে খিপি মানবা্ুলী 
স্পর্শমাত্র বিচুর্ণিত হইয়া যায়। মিঠা পান হইতে 

এই পানের আর একটা। স্বাতন্ত্রতা এই যে, ইহার 

বর্ণ কিশলয়ের সদৃশ গাঢ় সবুজবর্ণ। ইহ] ক্ষেত্র 
সমুভুত নহে; গাছ পানের বল্লরী আত, কীঠাপ 

প্রভৃতি তরু ও বট, অশ্বথ প্রভৃতি বনম্পতী মূলে 
অথব] চুণ বালী সংস্পর্শ শুন্য খড়! বাহির করা 

কঙ্কালসার ইষ্টক প্রাচীর বা অট্রালিক। পারে 

রোপণ করিতে হয়। রোপণের নিয়ম এই যে. 

প্রকাগকাণ্ড বৃক্ষের বা প্রাচীরাদির মূলদেশ 
হইতে ছুই আড়'ই হস্ত দূরে দীর্ঘ প্রস্থে দুই হাত 
ও এক হস্ত ব! অর্দ হস্ত গভীর এক একটি খাত 

করিয়া পৌষ মাঘ মাস মধ্যে এ খাত গোবর 

সারের মাটী ও ছাই দিয়া পুর্ণ করিয়া রাখিবে; 
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পরে ভন? ঘন জপ আরম্ত সি িওকপ 

শেষে বা শ্রাবণ মাস মধ্যে চার! সংগরহপুধ্বক পূর্ব্ব 

প্রপ্তত সারপুর্ণ খাতের মধ্যস্থলে উহা]! রোপণ 

করিবে এবং যদ্দি দশ পাঁচ দ্বিবস বর্ষণ বন্ধ থাকে 

তাহ! হইলে চারার মূলে জল পিঞ্চন করিবে । 

বর্ণকালে নিয়মিত বর্ষণ হইলে জল সেচন নিশ্প- 

য়োজন। স্বয়মুভূত পুরাতন লতামূল হইতে ষে 

স্বতাবজ চার। জন্মে, উহ। প্রাণীপ্ত অসম্ভব হইলে 

লতার অগ্রভাগ অথব। শিকড় সহ লতার মধাভাগ 

ছেদন ভরিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে; 

এই লতার তিন চারি ইঞ্চ অন্তর রি এ 

আছে। প্রতি গ্রন্থির চতুষ্পার্খে শিকড় থাকে; 

শিকড় সহ লতা ঘুত্তিকাত্যন্তরে রাখিয়।৷ দিলে 

বেশ সতেজ নূতন চারা বাহির হয়; অথবা পত্র 
সহ লতার অগ্রভাগ ভূমধ্যে রোপণ করিলেও 

উহার শিকড় 'বাহির হইয়া ক্রমে চার বদ্ধিতু 

হইতে থাকে । ভগ! ব| চার] বসাইয়। দিয়। তাহার 

মূলে জল সিঞ্চন করিয়া মৃত্তিকাত্র বন্ধ, অচিরাত 

বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য এবং পরে সর্বদ। লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে যে চারার মূলের মৃত্তিক। শুষ্ক হইয়। 
না যায়। এইরূপে ছুই তিন সপ্তাহ অতীত 

হইলেই নৃতন' শিকড় উপ্ত ও বদ্ধিত হইয়া যখন 

গাছের পত্রোদগম হইয়। গাছ লতাইয়! যাইবে, 

সেই সময় চারি পাঁচটি কঞ্চি (বংশ শাখা) একত্রে 
তাড়ি বাধিয়। এ আঁটিটী চারার মূল দেশ হইতে 
অবলঘ্ঘন-বৃক্ষের বা প্রাচীর গাত্রে হেলাইয়া রাখিয়া, 

অতি কোমল ধীর হস্তে লঞ্াটি কঞ্চির আটির 

গ্রাত্রে রাখিয়া! তৃণ বা পাট দ্বার খুব আলগ! 
করিয়া আটি সহ বাধিয়া দিবে । এইরূপ বাধিয়। 

দিবার হেতু এই যেবায়ুতরে আন্দোর্লিত হইয়া 
লতাটি মৃত্তিকার উপর ধরণী পৃষ্ঠে পতিত ও নষ্ট 

র্ ধর ৫ টি পান ৪ |. দি 

ক্রমে সী আশ্রয়: তরু অবলম্বন টস ইন্ুরের 

নখরবৎ অতি হ্ল্ম হুশ্ম শিকড় বাহির করিয়া, 

তরুবরের শুদ্ধ ও অর্ধ শু বিদীর্ঘ তক গাত্রে শিকড় 
প্রবেশিত করিয়! দ্য ক্রমে উর্ধে উঠিতে থাকিবে; 
এবং শেষে তরু শিরে আরোহণ ও তথায় শাখ। 

প্রশাখ বিস্তৃত করিয্না বহু পত্র প্রসব করিবে এবং 

এ পত্রই পর্ণ নামে অভিহিত হইয়া মানবের 

ব্যবহারে আসিবে । তরু শিরে বনু পত্র উগত 

হইবে ঝুলিয়া তরু গাত্রাবলম্বী লতা যে একেধারে 

নিম্পত্র রহিবে এরূপ মনে করার কোন কারণ 

নাই কিন্তু তরুগাত্রে কিছু বিরল পত্রই লক্ষিত 

হয়। পত্র উত্তোলনকালে একেবীরে এক একটি 

শাখ। নিম্পত্র করিলে চলিবে না, শাখার অগ্রভাগের 

নৃতন পঞ্রে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে নাই ; উহার 
মূল ও মধ্যদেশে যে সকল স্ুপক্ক পত্র পাওয়। 

যাইবে তাহাই উত্তোলন করিতে হইবে। অর্থাৎ 

পত্র সঞ্চয় কালে দেখিতে হইবে যে উহাতে যেন 

যথেষ্ট পরিমাণে পান রহিয়! যায়, নচেৎ পত্রাভাবে 

সমূলে ধ্বংশ হওয়। বিচিত্র নহে। গাছ একবার 

লাগিয়া! গেলে উহার পালন ও পোষণ জন্য যে 

আর কোন তদ্বির নাই এরূপ বুঝিতে হইবে ন1। 

ফলে যত কাল জীবিত থাকিবে তত কালই বৎসরে 

কার্পাম চাষ । 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষো্তীর্ণ 

বঙ্গীয় কধি-বিভাগের কর্মচারী 

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। 

তুল! চাঁষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্ববাঙ্গসুষ্দর 

হইয়াছে । দাম ৪ বার আন।। কষক অফিসে 

হইয়। না যায়ং পরে কঞ্চিনু সাহাযো শতা, পাওয়া'মায়। 
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ছুই একবার লতাটির মু য্ল দেশের তৃণাদি উপাড়িয়া, 
উহার মূলে সার মাটি ও ছাই পচিয়া যে মাটি 
হইয়াছে তাহ! দিতে হইবে এবং শীত ও গ্রীন 
খতুতে মধ্যে মধ্যে জল সিধমুমও করিতে হইবে। 

বৃহৎ বৃক্ষের তল দেশের মৃত্তিক। প্রায় সর্ব খতুতেই ৷ 
গু থাকে; বিশেষতঃ শীত ও গ্রীক্মকালে শুকাইয়া 

একবারে প্রস্তরকাঠিন্ত প্রাপ্ত হয়। অতএব 
জলাভাবে বল্পরী মৃত্াযুখে পতিত না হয় সে পক্ষে 

সর্বদা] দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাচীর গাত্রে যে 
গাছ উঠাইয়া দেওয়। হয় সে গাছ শুষ্কতার হন্তে + 

বহু পরিমাণে নিরাপদ হইলেও তৃণ উৎপাটন ও 

জল সিঞ্চন অবস্থ কর্তব্য জানিয়া রাখিতে হইবে। 

গাছপানের লত৷ একবার লাগিয়া গেলে ও নিয়মিত 

জল সিঞ্চন ও সার দেওয়া হইলে বহুবর্ষ জীবিত 

থাকে, এবং ক্রমে গাছ যতই বৃদ্ধ ও বদ্ধিত হইয়! 
শাখা উপশাখায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে পান ও 
সেই রূপ অধিক প্রাপ্ত হওয়া! যায়; সুতরাং 

গৃহস্থের পক্ষে এরূপ বহু স্থায়ী অনায়াস বা স্বক্সায়াস- 
লব্ধ একট] অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য 

ফসলের পত্তন কর! আমর! অতিশয় কর্তব্য 

বলিয়াই মনে করি। ইহার একট অসাধারণ 
গুণ এই যে ইহার আশ্রয় তরুর কোন অপকার 

সাধন করে ন। ; কেবল আশ্রয় মাত্র গ্রহণ করে ও 

শাখা! পল্পবের উপর নিলিগ্ততাবে যেন ভাসিরা 
বেড়ায়। অআুতরাং বৃক্ষের শারা পল্লবের বা ফল 

ফুল প্রসবের কোন ক্ষতিই হয় না; কেবল মাত্র 

লতার গ্রন্থি সম্তূত শিকড় নিচয় বৃক্ষ কাণ্ডের পরি- 

ত্যক্ত, প্রায় জীর্ণ বিদীর্ণ তবকসদ্ধি এরূপ দৃঢ় ভাবে 
ধারণ করে যে, বায়ভবে আন্দোলিত বা অন্ত 

প্রকারে আঘাত গ্রাপ্ত হইলেও সহস! স্থানচ্যুত কি 

বিপন্ন ও ধরাশামী হয় না। 

কষক--আষাড়, ১৩১৩। |. 
মা শি শপ ৩ শত পা? ও আপ পি পপ আপস অপসউস্পও  র 
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বাংলার মাটা | 
পিটিসি 

বঙ্গের অমর-কবি রবীন্দ্রনাথের মর্খম্পরশাঁ গানের 

সঞ্জীবনী শক্তিতে অনেকেরই হৃদয়ে বাংলার মাটি 

ও বাংলার জলের প্রতি সুযুণ্ত শ্রদ্ধ1! ও গ্রীতি জাগ- 

রিত হইয়াছে । কবির বাশরী বন্কারে বঙ্গদেশ 

চিরকালই মুখরিত এবং সমাজের ক্রমোন্নতির 
জন্য যেটুকু কবিতা আবশ্তক বাংলায় সেটুকুর 
কখনই অভাব হয় নাই। সমাজের বিবর্তনের 
জন্য বিজ্ঞানের ন্যায় কবিতাও আবশ্তক । এতছু- 

ভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যত্ের পূর্ণবকাশ। কিন্ত 
এত ধিন পর্যযস্ত আমাদের দেশে কেবল কবিতারই 

রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে । তাহার ফলে আমা- 

দের চরিত্রের এক দিকই বিকশিত হইয়াছে, অন্ত 

দ্বিক বিকশিত হইতে পায় নাই। প্রক্কৃতির সৌন্দয্য 

উপলব্ধি করিয়া আমরা যেরূপ মুদ্ধ হইতে 

পারি, তাহার রহস্যভেদ করিয়৷ সেরূপে জ্ঞানার্জন 

করিতে পারি না। আমরা সেই জগ্থই 'বাঁলতে 

ছিলাম ধে, বাংলার মাটীর এক দ্দিক যেমন কবির 

মনোমোহন সঙ্গীতে উদ্ভাসিত হইয়াছে? অপর দিক 

সেই'রূপ বৈজ্ঞাণিক্রে তীক্ষদৃষ্টিতে বিগেষিত 



পি নি | 

হ্য় রনাই। বাঙ্গালায় কবি গ্রে ক আসিয়া 

কিন্তু বৈজ্ঞানিক হুই একজন মাত্র দেখা দিয়াছেন। 
* কবির কল্পনায় বাংলার মাটি শস্যশ্তামল|। 

কিন্তু বস্তুতঃ কি তাহাই? বাস্তবিকই কি বাং- 

লার সর্বস্থানে মৃত্তিকার উর্বরতা এত অধিক যে, 
পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফগল জন্মিয়া থাকে 2 ফলতঃ 

তাহা! নহে এবং হইতেও পারে না। কারণ 

বাংলার সকল স্থানের মুত্তিকা সম শ্রেণীর ভূস্তর 

হইতে উৎপাদ্দিত হয় নাই। এতত্তিন্ন অন্ান্য 

কারণও বর্তমান রহিয়াছে । এ সমুদয় কারণের 

অনুসন্ধানের উপর বঙ্গীয় মৃত্তিকাতত্বের ভিত্তি 

সংস্থাপিত হইতে পারে । কিন্তু এপর্য্যস্ত কাহাকেও 

এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা! যায় নাই। 

আমর! সেই জন্যই বঙ্গীয় কষিবিভাগের অন্যতম 

কর্মচারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়ের নব 
প্রকাশিত 30115 01 13০78] (বাংলার মাটি) 

নামক পুস্তিকাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। 

ইহাতে যে বাংলার মাটি সম্থন্ধে বিশদভাবে 
সমালোচন। হইয়াছে তাহা নহে । সেরূপ পুস্তকের 

এখনও বিশেষ অভাব রহিয়াছে; তবে মৃত্তিকাতন্ব 

আলোচনা বিতাগে ইহ! প্রথম প্রয়াস বলিয়াই 
ইহ। আদরের বন্ত। মৃত্তিকাতন্ব ভূতত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবুর পুস্তকে ভূতত্বের 

, সাধারণ তথ্যগুলি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর! হয় 

নাই। আমর! এস্লে সেগুলির উল্লেখ করিয়া 

দেবেন বাবুর পুস্তকের সার মন্ম প্রদান করিতেছি । 

আশ! করি ইহাতে অনেক পাঠকেরই পশ্চিমবঙ্গের 

মৃ্তিক। সম্বন্ধে কতকটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিবে। 

অনৈফ্েই অবগত আছেন যে পৃথিবী হ্্য্- 
মুল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আকাশপথে 
ক্রমশঃ আবর্তন করিতে করিতে ইহা অনেক 

পরিমাণ আদিম তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল 

9১ মাটী | ৩১ 
৮৯০৯ তত 

রা; পড়িরাছে।' শে পুবিবীর উপরিভাগ 

অনেক পরিমাণে শীতল হইয়া গেলেও ইহার 
ভিতরে এত উত্তাপ সঞ্চিত আছে যে, তাহাতে 

লৌহ প্রভৃতি কঠিন ধাতুও দ্রব অবস্থায় রহিয়াছে। 
উপরের যে অংশ শীতল হইয়া কঠিনীভূত হইয়াছে 
তাহা প্রায় ২* মাইল গভীর হইবে । এই ২* মাইল 

গভীর ভূপগ্রর যে এক রকম উপাদানে প্রস্তত 

অথবা উপাদানুপি সকল স্থানে এক ভাবে সঙ্জিত 

তাহা মহে। পক্ষাস্থরে ইহ বিতির স্তরে বিভক্ত । 

পৃথিবীর বয়সের বৃদ্ধির সহিত এই সমুদয় স্তর 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ উৎপাদিত হইয়াছে । ন্ুতরাং 

সর্বনিয় স্তর সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্বপ্রথম- 

উৎপাদিত এবং সব্যোচ্চ স্তর সর্বাপেক্ষ। আধুনিক। 

যদি পৃথিবীর প্রথম বয়স হইতে কোনরূপ নৈসগিক 
দুর্ঘটনা না হইত তাহা হইলে স্তরগুলি উৎপত্তির 

সময় অনুসারে পর পর সজ্জিত থাকিত; কিন্ত 
অগ্রযৎপাত, ভূমিকম্প ও নদী, সমুদ্র, বারিপাত 
প্রভৃতির ক্ষয়কারী শক্তি দ্বার অনেক স্থানেই 

স্তরসমূহের আদিম সংস্থান প্রণালীর বিপর্যয় 
ঘটিয়াছে। পুরাতন স্তর নুতনের উপর আসমি- 
য়াছে, নৃতন পুরাতনের নীচে গিয়। পড়িয়াছে; 
সমুদ্রগর্ভ পর্বতে উন্নীত হইয়াছে, পর্বত সমুদ্রগর্ডে 

অদৃশ্ত হইয়। গিয়াছে । কিন্তু এত বিপর্যয় ও 

বিশৃঙ্বল! সত্বেও বৈভ্ঞানিকের তীক্ষদৃষ্টি ভূপঞ্জরের 

স্তর সমূহের আদিম সংস্থান প্রণালী আবিফার 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপরদিকে 

অগ্রসর হইলে ভূপঞ্জরে যে সমুদয় স্তর দৃষ্ট হয়, 
সেগুলিকে চারি শ্রেণীতে তিতক্ত কর! যায়--১ 

এজোইক (00) ২ পেলিওজোইক (781৪০- 
2010) ৩ মেসোজোইক ( 116502019 ) এবং 

৪ নিয়োজোইক ( 1০-%010 )। সর্বনিয় স্তরে 

পীব অধব। উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওকষ! . 
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যায় না। জপ পেলিগকো্ক 1 যুগের স্তর সমূহে 

জীবনের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 

সেগুলির অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং বহু দিবস 

পুর্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মেসোজোইক 

যুগের স্তরের সময় জলচর ব্যতীত স্থলচর জীবও 

উদ্ভৃত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহাদের 
কোন প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়! যায় না। 

নিয়োজোইক স্তরেই আমর! বর্তমান সময়ের উত্ভিদ্ 
ও জীব এবং তাহাদ্দিগের জাতিদিগকে দেখিতে 

পাই। নিয়োজোইক শশ্রণীর প্রিওসিন নামক 

তৃতীয় স্তরেই প্রথম মানব দেখিতে পাওয়া যায়। 

বঙ্গদেশে পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর স্তরই অল্প বিস্তর 

পরিমাণে দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু পশ্চিম 

বঙ্গ এজোইক এবং নিয়োজোইক শ্রেণীর সুরের 

দ্বার। প্রায় সমতাগে বিভক্ত । এজোইক শ্রেণীর 

ছইটি সর্ধনিয় স্তরের নাম নিস্ (077619৯)-- 

একটি পুরাতন অপরটি অপেক্ষাকৃত নৃতন। 
অপেক্ষাকত নৃতনটিকে 1১61)110510016) 

অথব। উপদ্বীপস্থ নিস্ বলে। ভারতবর্ষের সর্ব 

দক্ষিণ প্রান্ত হইতে গঙ্গার তীরবর্তী কালগাঙ্গ 
পর্যযস্ত প্রায় ১৪* মাইল দীঘ এবং গড়ে ৩৫* মাইল 

গ্রস্থ বিস্তীর্ণ ভূতাগ এই নিস্ অথব৷ প্রধানতঃ এই 
নিসজাত মৃত্তিকা দ্বার আরৃত। এস্থলে ইহা বলা 

আবশ্তক যে, যে সমস্ত প্রস্তর কিন্ব। মুক্তিক সলিল- 

বাহিত কণ! (পলি) দ্বার! প্রন্তত হয় সেগুলিতে 

স্পষ্ট স্তরের পর স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই 

রূপ মৃত্তিক। অথব' প্রস্তরকে ভূবিদ্যায় /১৫/110)0)0- 

(71615 

7 ( পলিজাত ) প্রস্তর বলে। নিস্ শ্রেণীর 

প্রস্তর পলিজাত। কিন্তু পলিজাত হইলেও ইহ] 

অত্যধিক উত্তাপ, চাপ প্রভৃতি ঘবার। এরূপতাবে 

পরিবর্তিত, বিপর্যস্ত ও স্থানচ্যত হইয়৷ গিয়াছে 
মে উহার আদিম স্তর সমূহ অনেক সময়ে লক্ষিত 

রাও) ১৬১৬। 188 
সে শা তত চে সহিত ডু 

হয় ম না। কার পৃথিবীর আরিফ উত্তাপের 

প্রসারণী শক্তির প্রভাবে নিম্ন হইতে এক প্রকার 

দ্রবীভূত পদার্থ ইহার অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
তাহাকে গ্রানিট, ( (518116 ) বলে। গ্রানিট, 

আগ্নেয় গিরিনিঃস্থত লাভার ন্ঠায় উপরে উঠিয়! 
পড়ে না। জমির উপরিভাগের অনেক নিয়ে 

থাকিয়া যায় । গ্রানিট অগ্রযৎপন্ন প্রস্তর (10106605 

1001) | গ্রানিটে খনিজ পদার্থ সমূহ অনিয়মিক- 

তাবে মিশ্রিত; কিন্তু নিসে সেগুলি গ্রায় সমরেখায় 
অবস্থিত। তরঙ্গায়িত পর্দা হিসাবে সঙ্জিত। নিস্কে 
পরিবর্তন সম্ভৃত (710191))011)])14) প্রস্তর বলে। 

তাহার কারণ এই যে ইহ আদত পলিজাত হইলেও 
উহা!চাপ, উত্তাপ ও ভূপঞ্জরের ইতস্ততঃ গতি- 

বিধিতে অনেক পরিবস্তিত হইয়] গিয়াছে । ইহা 

একপ্রকার পলিজাত ও অগ্নযৎপ্নপ্রস্তরের মধ্যবত্তী 
স্থান অধিকার করে। অগ্রযৎপন প্রস্তর হইতে 

কুঞ্চিত (10118161 ) গঠন প্রণালী ও সম্ভেদ 

( ৫1৩৮৭8৮ ) দ্বারা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পার! 
যায়। অপর পক্ষে ইহাদের নিয়তাকার এবং 

সময়ে সময়ে শকরাবৎ গঠন প্রণালী, ও পর্দার 

অস্থায়ী অবস্থ। ইহাদ্দিগকে পলিজাত প্রস্তর হইতে 

পৃথক করিয় দেয়। যে সমুদয় পরিবর্তন সম্ভৃত 
প্রস্তরে একবারে তাহাদের আদিম অবস্থা বিলুপ্ত 

হইয়৷ ধায় নাই তাহাদিগকে উপপর্বিবর্তনসম্ভৃত 

(১01-17)0141007)019 ) প্রস্তর বলো বঙ্গদেশে 

আঙ্গুল, বাকুড়ার পশ্চিমাংশ, ভাগলপুরের দক্ষিণাংশ, 

কটকের উত্তর ও উত্তর পূর্ব, দার্জিলিং, গয়ার 

উত্তর ও দক্ষিণ, হাজারিবাগ, মানভূম, মুঙ্গেরের 

দক্ষিণাংপ, পালামৌ, রশাচি, সম্বলপুর, সিংভূমের 

মধ্যাংশ ও সাওতাল পরগণ। প্রভৃতি জেলায় নিস্ 

অথবা পরিবর্তন সম্তৃত প্রস্তর দেখিতে পাওয়া 

ধায় ৷ উপপরিবর্তন সমজুত প্রত্তর নিয়লিখিত জেলা 
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শর শি তি 

গুনিতে ইঃ হয় £ খাকুড়ার দক্ষিণ নি কটকে 

সামান্য, দাঞ্জিলিংএর দক্ষিণাংশ, গয়ার পূর্বদিকে 

মামান্য, হাজারিবাগের উত্তর পুর্ব, মানভূমের 
দক্ষিণাংশ, মুগ্গেরের দক্ষিণাংশ, পাটনার রাজগৃহ 

পর্বত শ্রেণী, সম্লপুরে যামান্য ও সিংভূমের প্রায় 
সমস্ত। নিস্সম্তৃত স্থানের জমি অত্যন্ত তগ্ন বলিয়া 

উহাতে জল আটকাইতে পারে না। তজ্জন্ত যে 

সকল স্থান অপেক্ষাকত নিম্ন ও সরস সেই রূপ 

স্কানেই শ্রাতকালে ফসল জন্মিয়। থাকে। উচ্চ 

জমিতে কেবল ভাছুই ও ববি শস্য হয়। নিস্জাত 

জমি অবশ্বা গ্রানিট জাত জমি অপেক্গ! ভাল। 

কিন্তু ইহাতে যে কোয়ারজ ( 00871% ) ও অভ্র 

আছে সেগুলিতে বিশেষ পরিমাণে উদ্ভিদ খাদ্য 

নাই। 

পরিবর্তনসম্ভৃত ও উপপরিবর্তন সম্ভুত প্রস্তর 
শ্রেণীর উদ্ধে বিদ্ধায শ্রেণী ( 1711)51) ১৮১০) ) 

অবস্থিত। ইহাতেও জীব অথবা উদ্ভিদ কক্কাল 

পরিদৃষ্ট হয় না। সাহাবাদ জেলার দক্ষিণাংশ এবং 
পালামে। জেলার উত্তরপশ্চিমাংশের কিয়দংশ ব্যতীত 
বঙ্গের আর কুব্রাপ বিদ্ধ্য শ্রেণীর পর্বত নাই । 

কিন্তু মধ্য ভারতে প্রায় ৪০,০০০ মাইল ব্যাপিয়া 

এই শ্রেনীর প্রস্তর বিগ্কমান রহিয়াছে । বিন্ধ্য 

শ্রেণীর পর ভারতবর্ষে গন্ধবান শ্রেণী (()1)7021)8 

এতছবভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক । 

কিন্ত ভারতে ইহাদের মধ্যবর্তী স্তরসমূহের প্রায় 

ধকোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া বায় না। জলের ক্ষয়- 

কারী শক্তি উহাদ্িগকে একেবারে বিলোপ করিয়া 

দিয়াছে । গন্ধবান শ্রেণী চারিটি উপশ্রেণীতে 

বিতজ্ঞ বং পেলিওজোইক যুগের কার্বনিফেরাস্ 

(081)017191089 ) স্তর হইতে ক্েসোজোইক 

যুগের জুরাসিক্ (817৭০) স্তর পর্ধ্যস্ত সমস্ত 

স্তর ইহার অন্ততূক্তি। নিয় হইতে উদ্দাদিকে গন্ধ 

5%510]]) ) | 

, বাংলার মাটী | 
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বান শ্রেনীর উপশ্রেনী গুলির নাম £-_( ১): তালচর 
(1110])মো8 )১ (১) দামোদর ৭ 1)711077085 ) (৩) 

পঞ্জকোট (1১011685) ও (৪) মহাদেব 

(71310810578) দ্বিতীয় €শ্রণীর তিনটি বিতাগ 

আছে, যথ। £.-(১) বরাকর, (২) লৌহ প্রস্তর, 

(৩) রাণীগঞ্জ । এই বরাকর বিভাগের শুর হইতেই 
গ্রধানতঃ এতদোশে পাথুরে কয়লা পাওয়া যায়। 

পঞ্জকোট ও মহাদেব উপশ্রেণীর প্রস্তর হইতে 

বালুকাময় জমি উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ গন্ধবান 

শ্রেণী সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রজুয্য। গদ্ধবান শ্রেণী 

জাত মুত্তিক। সারবিহীন ও চাষ আবাদের অন্ুপ- 

যুক্ত। আঙ্গুল জেলার উত্তকাংশে, বর্দমানের 

উত্তর পশ্চিম কোণে, কটকের পশ্চিম ও দক্ষিণ 

পশ্চিমে, হাজাৰিবাগ, মানভূম,পালামে ও সাওতাল 
পরগণার স্থানে স্তানে, পুরীর পশ্চিমে ও রাচির 

উত্তর পশ্চিমে গঞ্গবান শ্রেণীর প্রস্তর বহিয়াছে। 

পৃরাকালে ভারতে এই শ্রেণীর প্রস্তর বহুল পরিমাণে 
বিরজিত ছিল। কিন্তু তাহার অধিকাংশ ভাগই 

ংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মেসোজোইক যুগের শেব ও নিয়োজোইক 
যুগের প্রারন্তের মধ্যবস্তী কোন সময়ে পৃথিবীর 
অন্তনিহিত তেজের ভয়াবহ বিকাশ হয়। এই 

ভীষণ ভূকম্পনে হিমালয় পর্বত উৎক্ষিপ্ত হয় এবং 
গ্গ। সিন্ধু ক্ষেত্র বসিয়া যায়। উপদ্বীপন্থ নিসের 

বিদীর্ণ অংশ সমূহ ( (৭51০4) দিয়া এই সময় 

লাঁভ। প্রবাহ বহির্গত হইয়! দক্ষিণ ভারতের নিসের 

অনেকাংশ আবরত করিয়া ফেলে । এইরূপ লাভা- 

আবৃত অংশের পরিমাণ ছুই লক্ষ বর্গ মাইলের 

কম নহে এবং ইহ! দাক্ষিণাত্য-ট্রাপ ( 1980081 

1157) ) নামে পরিচিত । এই ট্রাপ হইতেই প্রসিদ্ধ 

বিগর অথব! দাক্ষিণাত্যের কালামাটি উদ্ভূত হই- 
যাছেশ। বঙ্গদেশে রাজমহল পর্বতের কিয় স্থান 
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ব্যভীত আর কোন টি গর চি দেখিতে 

পাওয়া] যায় না। « 

 বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ধূসর অথবা কষাত 

ধূসর বর্ণ এক প্রকার জমি দেখিতে পাওয়া যায় 
ইহাকে লেটারাইট (1,8197169) জমি বলে। 

বালেশখর, বাকুড়। তাগলপুর, বীরভূম, বর্ধমান, 

কটক, মেদিনীপুর, পালামৌ, পুরী, ব'াচি প্রত্ৃতি 
জেলায় অল্প বিস্তর পরিমাণে লেটারাইট পাওয়! 
যায়। লেটারাইট উহার অব্যবহিত নিয়স্থিত 

্রস্তরের ধবংশাবশেষ | সময়ে সময়ে এই ধবংশাব- 

শেষ জল প্রবাহ দ্বারা নিয় ভূমে নীত হুইয়াছে 
এবং তথায় গিয়া "আবার জমাট হইয়া গিয়াছে । 

শেষোক্ত প্রকার লেটারাইটকে নিয়ভূমিস্থ (1,9%- 

18৮€1) এবং পূর্বোক্ত প্রকারকে উচ্চ ভূমি স্থ (8181- 

1961) লেটারাইট বলে। বঙ্গদেশের লেটারাইট 

প্রায়ই নিয়ভূমিস্থ লেটারাইট। অত্যন্ত জমাট 

লেটারাইট জল সংরক্ষণ করিতে .পারে ন! বলিয়৷ 
উহ্হাতে ভাল গাছ হয় না। কিন্তু অপেক্ষারুত 

র্ণীভূত লেটারাইটে মন্দ জমি হয় ন1। 
এপর্্যত্ত যে সমস্ত প্রস্তরস্তরের বিষয় বিবৃত 

হইল সেই গুলিই বঙ্গদেশের ভূপঞ্জর গঠন করি- 
য়াছে। দাজ্জিলিং জেলায় এই সমুদয় স্তর ব্যতীত 
টারসিয়ারী (19775 ) উপযুগের কয়েকটি স্তর 

দুষ্ট হয়। এই জেলায় ভূপগ্ররের অবস্থান 
সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে আধুনিক স্তর 
সমৃহ নিচে পড়িয়। গিয়াছে এবং পুরাতন শ্তরগুলি 
উপরে উঠিয়াছে। এরূপ বিপর্ধ্যয়ের কারণ সম্ভবতঃ 

স্তর সমূহের মুদ্রণ (191017£ )এবং স্থান চ্যুতি 

(28901010801 |] | 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের 

মৃত্তিকা পলিস্তর ও নিস্ভর দ্বার! প্রায় সমভাবে 

বিভক্ত । পলিত্তর (1090-0778960 4৯110076010) 

কষক--আষার। ১৩১৬ | 

পলিক্ষেত্র অবস্থিত। 
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চু এর জি এবং ং ইহাই পৃথিবীর 

সর্বাপেক্ষা আধুনিক স্তর । ইহা নিয়স্থিত প্রস্তরাদির 

ংশাবশেষ দ্বারা গঠিত । উত্তরে হিমালয় পর্বতের 
নিস্ স্তর এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের নিস্ ও 

নিস্জাত অপরাপর মৃত্তিকার মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ 

অন্যদিকে ইহা! পঞ্চনদ 

হইতে আরম্ভ হইয়। আসাম অঞ্চলে শেষ হইয়াছে। 

এই ভারতপ্রান্তব্যাগী ক্ষেত্রের পরিমাণ তিন 
লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না। উৎপত্তির 

হিসাবে পলিস্তরকে নূতন ও পুরাতন এই ছুই 
ভাগে ধিভক্ত করা যায়। উভয়েরই মূল ভিত্তি 
অভ্র এবং চুণ সংযুক্ত কর্দম। পুরাতন পলিস্তর 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং ক্রমাগত জলমশ্রোত দ্বার! 

ইহার উপরিভাগ ধৌত হওয়ায় ইহা অনেকটা 
তরঙ্গায়িত। পক্ষান্তরে নৃতন স্তন নুতন পলি. 
সহযোগে গঠিত হইতেছে। গঙ্গার ব-দ্বীপ এই 
স্তরের অন্তর্গত। পুরাতন স্তরে কাকর নামে 

পরিচিত কাব্বনেট অব. লাইমের গুটি পাওয়া যায়। 

ইহা হইতে থুটিং চুণ প্রপ্তত হয় ও ইহ। রাস্ত। ঘাট 
ও গৃহ তিত্তি গঠনে ব্যবহৃত হয়। বিহার অঞ্চলে 

ও বঙ্গদেশের, মেদিনীপুর ও বাকুড়। প্রভৃতি জেলায় 

সারষার গায় ক্ষুদ্রাকার যে একপ্রকার কাকর 

পাওয়! যায় তাহ! জল বিহীন লৌহ পেরক্সাইড 
(17501516110 18010 ) ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। স্থানে স্থানে ইহাকে বন বুট বলিয়া থাকে। 

নৃতন স্তরে এই উভয় প্রকারের কাকরই প্রায়: 
দেখিতে পাওয়! যায় ন]। কিন্তু এরূপ পলিস্তরও 

আছে যাহা নূতন কি পুরাতন তাহ! ঠিক বলিতে 
পারা যায় না। ভাগিরথীর পূর্ব ভাগে *অবস্থিত 

ব্বীপ নূতন পলিস্তরের অন্তভূক্ত। ইহার উত্তর 
বন্তা-রেখা ( 71০০] 1৪৬1) হইতে অনেকটা 

উচ্চ হইয়াছে কিন্তু দক্ষিণাংশ এখনও বন্ায় প্লাবিত 
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হইয়। ঘায়। অনেকে অনুমান করেন যে নতুন 
স্তরের জমি ৪৮১ ফুট বসিয়া! গিয়াছে । কলিকাতায় 
একটি ৪৮১ ফুট গভীর কূপ খনন কালে দেখা যায় 
যে উহার নিয়ে আপুনিক সময়ের শন্বুক কাষ্ঠ 
প্রভৃতি রহিয়াছে! ইহা দ্বার। উক্ত অনুমান 
অনেকটা লতা বলিয়া বোধ হযর়। ইহার দ্বার! 
আরও বুঝিতে পার। যায় যে তারতের বিশাল 
পলিজাত ভূখণ্ডের পূর্বে সিদ্ধুনদের দিক দিয়াই 
জল নিকাশি হইত। বঙ্গ উপসাগরের সন্মুখীন 
দেশ বসিয়। যাওয়ায় এখন ছুই দিক দিয়াই জল 
নিকাশ হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্তক যে নূতন 
স্তরের জমি সমুদয় অপেক্ষাকৃত অধিক উর্বর! । 
কারণ উহাতে বৎসর বৎসর পলি পড়ে। পক্ষান্তরে 
পুরাতন স্তরের নদী সমূহ পাব্বতীয় নদী, এবং 
উহাদের জলবেগ এত অধিক ঘষে উহাতে পলি 
পড়! দূরে থাকুক বরং মুত্তিকা ধৌত হইয়া নিক্বে 
স্থানান্তরিত হয়। পলিস্তরের মুর্তিকা সাধারণতঃ 
কর্দম হইলেও অধহস্তন স্তর সমূহে পৃথক পৃথক 
বানুক1, কর্দম ও ধোয়াশ স্তর দেখিতে পাওয়া 
যায়। এক একটি শুর অনেক স্থলে যথেষ্ট গভীর । 
আবার উপব্ের মৃত্বিক। স্থানে স্থানে কেবল শুষ্ক 
বালুময়। স্থানে স্থানে মৃর্তিকার অধঃন্তন স্তর 
দ্বারা জল নিকাঁশি হয় না এবং তজ্জন্য সলফেট, 
ও কাব্ধনেট, অব. শোভ। প্রভৃতি ক্ষার জমিয়। 
মুত্তিকাকে একেবারে অন্ুব্বর করিয়। দেয়। বিহার 
অঞ্চলেই এইরূপ জমি অধিক পরিমাণে দেখিতে 

পাওয়। ঘায়। 
বঙ্গদেশের পলিস্তর ও নিসজাত ক্ষেত্র সমূহের 

মুত্তিকাকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত কর! 
'হয়। ভারি কাদা, কাদা, কাদা! দ্োয়াশ, দৌয়াশ, 
ব্রেলে দৌয়াশ ও বালি। বিভিন্ন বিভিন্ন জেলায় 
এই কয়েক জাতীয় মৃত্তিকার নাম বিভিন। ভাবি 
কাদাকে বিহারে করেল ও ধঙ্গে এটেল অথবা 
মেটেল বলিয়া থাকে । কাদা_-এটেল অথব। 
মেটেল,* মক্তয়ার, কেওয়াল ; কাদ। দৌয়াশ-__ 
বেলে মেটেল. লালমাটি প্রভৃতি; দৌয়াশ *দৌয়াশ, 
দোবস, প্রভৃতি ; বেলে ধৌয়াশ- বেলে দৌয়াশ, 
বাল স্বন্দর' প্রভৃতি এবং বাপি সাধারণতঃ বালু 
নামে পবিচিত। 

১] 

 বঙ্গদেশে" গালের বাগানের চি নিকি ৬৫ 

বঙ্গদেশে ফলের বাগানের 
ড় 

অবনতি? 

অনেকেই অন্যোগ করেন যে আম, লিচু, 
কাটাল গাছে আর পর্বের মত ফল হয় না। কিন্তু 

আমাদের দেশের লোক এত অলস স্বভাব ষে 

ইহার খরকট। দেব কারণ নিপ্ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট! 

ধর্মপবায়ণ প্রবীনের। বলিবেন ঘে কলিতে পাপের 

বৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের ভোগ কমিয়৷ আসিতেছে, 
তাই মেদিনী এখন পূর্ববৎ ফল প্রসব করে না। 
কোন কোন দল অত সত মানেন ন।, তাহারা বলেন 
যে জল বাধুর পরিবর্তনই ইহার কারণ। খু 

বিপর্যয়ে কোন কোন বলব অধিক ফল হয়, কোন 

কোন বৎসর কম ফল হয়, এই রূপ চিরকালই 
হইয়া থাকে এবং হইবেও, ইহার উপব কাহারও 

কোন হাত নাই। কিন্তু বিশেষ ভাবনার কথ। 

এই ঘষে আবহাওয়ার অবস্থা অন্থকুল থাকিলেও 

অনেক সময় বৃক্ষদিগকে উপযুক্ত ফল প্রপবে বিবৃত 

থাকিতে দেখা যায়। তাহারা কি সত্য সত্যই 

মানুষের পাপের জন্য তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়! 

এব্ূপ উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে? 
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চা ছি 
আর সস হা এ ওর স্পা তে 

আমাদের বিবেচনায় কথাট। নিয়া মিথ্যা নহে। 

কর্তব্য অবহেলায় যদি পাপ থাকে, তবে সেই 
পাপের জন্য বৃক্ষাদ্দির এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। 

উদধ্যানন্থামীগণ গাঁছের কাছে ফল চান কিন্ত 
তাহাদিগকে যে আহার দিতে হয় তাহা তাহারা 

জানেন না। তাহাদের বিশ্বাস গাছ পুতিলেই 

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাতে ফল ফলিবেই। 

তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে হয় তাহার নিজের 

ভাগ্যের দোষ দ্রিবেন, ন। হয় প্রাকৃতিক নিয়মের 

দোষ দিবেন, এমন কি সময় সময় ভগবানের দোষ 
দিতেও ছাড়েন ন1। যীহারা কিন্ত নিজেদের 

কৃতকর্মের ফল থলেন তীহারাই সত্য কথ! বলেন। 
যদি সারবান জমিতে গাছ বসান হয় তবে 

৮ কিন্তা ১০ বৎসর মন্দ ফল ফলে না। তৎপরেই 
কিন্তু গাছ গুলিকে অকালে বৃদ্ধ হইতে দেখা যায় 

এবং তাহাতে ফল আর ভাল হয় ন। সেই জন্য 

বৃক্ষাদ্দির সেবা আবশ্তক ৷ বর্ধাশেষে আইল বাধিয়। 
দিয়া জল খাওয়াইতে হইবে। আশ্বিন, কার্তক 

মাসে গোড়া কোপাইয়৷ তাহাতে সার ও নূতন 
মাটি দিয়া গোড়া বাধিয়! দিতে হইবে । চারি পাঁচ 

ঝুড়ি পুর্যতন পাঁক মাটি, ছুই তিন ঝুড়ি পুরাতন 

গোময়, অর্ধ সের হাড়ের গুড় প্রতি বৎসর 

প্রত্যেক ফলবান ১০ বৎসর বয়স্ক বৃক্ষের উপযুক্ত 

আহার বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য 

দেশে কত অত্যধিক মূল্যে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত 
হয়; ফলও তদ্রপ হয়; ব্যয় অপেক্ষ। আয় নিশ্চয় 

অনেক অধিক হয়। সার সম্বন্ধে অতি ক্স বিচার 
কর এ প্রবন্ধের উদ্দেহ্া নহে । আমর। সার কথ। 

এই বুঝাইতে চাই যে ফলের আশা করিতে হইলে 
ব্বক্ষার্দির পরিচর্যা আবশ্তক। আম, লিচু, জাম, 
জামরুল যে গাছই হউক না কেন, তাহ! প্রতি বৎসর 

ছ"ট। আবশ্তক। পুরাতন ডালপাল! কতকণ্কতক 
€ 
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নি টা ক্র? 

রিড 
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ছ টিয়া বাদ ন। পদ গুক্না ডাল গুলি সমস 
ছ'টিয়া না ফেলিলে, তাহাতে ফল ফলিবে কি 

প্রকারে? কোন কোন গাছের পুরাতন ভাল 

একেবারে বাদ দিতে হয়। আতা, কুল প্রভৃতি 

জাতীয় গাছের পুরাতন ডাল কাটিয়। ফেলিবার 

পর যে নূতন ডাল বাহির হয় তাহাতেই বড়, বৃহৎ 
সরস ও সুমিষ্ট ফল হয়। আম, লিচু গাছও অন্ন 
বিস্তর প্রতি বৎসরই ছা'ঁট। আবশ্তক। আমর 

এসকল কিছুই করিব ন। অথচ ফলাকাজ্ফা সম্পুর্ণ ? 

ইহাই বিচিত্র! বঙ্গদেশে গীতকালের শেষে প্রায় 

অধিকাংশ ফল বৃক্ষের অস্কুরোদগম হয়। এই 
অন্কুর উদগমের কিছু দিন পুর্বে বৃক্ষে জলসেক 

আবশ্তক | ম্বাতাবিক নিয়মে শতের শেষে প্রায়ই 

বৃষ্টি হইয়৷ সেই কার্য্যের সহায়ত্ত। করে কিন্তু যদি 

সময় মত বৃষ্টি না হয় তবে বৃক্ষাঙ্ছিতে জল সেকের 

কোন বন্দোবস্ত আমর। করি কি? পাশ্চাত্য 

দেশে এবং আরও অন্ঠান্ত স্থানে গোড়ায় জল 

সেক ত অল্প কথাঃ ফল ও মুকুল রক্ষার জন্ত গাছে 

পিচকারি দিবারও ব্যবস্থা আছে। তাহার! তাহা- 

দের সেই অধ্যবসায়ের ফলও পান। আমর! 

অনেক সময় ভুলিয়। যাই, বৃক্ষাদির আবার রোগ 
আছে এবং সেই রোগ নিবারণও আবশ্তক। 

কাটাল গাছে পোক। গর্ত করিয়। প্রবেশ করিয়াছে 

এবং ক্ষত মুখ হইতে কাটের গুড় ও রস নির্গত 

হইতেছে, লিচু পাতায় কোকৃড়া রোগ ধরিয়াছে, 

আম গাছের ডাল ক্ষত হুইয়া ঘুণ পড়িতেছে-_ ইহা 

কি আমরা দেখিয়াও.দি ?--হইলই বা রোগ, ত1 

€& ৭ 

কষিদর্শন--সাইরেম্পে্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ 

রুধিতন্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
জি, পিং বসু এম, এ, প্রণীত। ক্বক আফিস। 
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মাজা ফল হইবে না--এত চ বড় ড় গাছটার এ এক জায়- 

গায় একটু রোগ, তাতে কি হইবে! কিন্তু খুবই 
লোকসান হয়, গাছটী মরে, ন। হয় জীয়স্তে মরা 

হইয়। থাকে । গাছে আগাছ। জন্মিয়া, ন! হয় বন্যলত! 

উঠিয়া গ|ছটী ছাইয়৷ ফেলিয়াছে, তলায় ঘাস হইয়া 

গোড়াটী জঙ্গলে ভরিয়। গিয়াছে, তবুও কিন্তু আমা- 

দের ফলের আশ। কমে না। আমরা কখন কি 

ভাবি বক্ষার্দিরও শাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে, রোগ 

আছে, আহারের আবশ্তকত৷। আছে? আবার নূতন 

বাগান তৈয়ারির সময়ও কত ভ্রম প্রমাদ। গাছ 

যেন বড় হইবে না, তাই ঘন ঘন গাছ বসাই, তাই 
বড় হইয়! গাছে গাছে জুড়িয়। যায়; সম্তায় গাছ 

পাইলে অধিক দাম দিয়া ভাল সতেজ, সঠিক গাছ 

ক্রয় করি না, কখন চাহিয়া, কখন রথের রখো! 

গাছ কিনিয়। বসাইয়৷ থাকি। গাছ কিনিবার 

সময় কোন গাছের চারা, কি প্রকার ডালের চার! 

তার অনুসন্ধান করি কি? বীজের বীজটী সতেজ 

পূর্ণবয়স্ক ও সুপ্ক ফল হইতে সংগ্রহ কি ন৷ দেখি 
কি? গাছ হইলেই হুইল, তাতে ফল ত হইবেই। 

পাশ্চাত্য ও অন্তান্ত দেশে কত নূতন উপায়ে 

কলম ও সঙ্কর উৎপাদিত হইয়। কত প্রকার 

উন্নত জাতীয় ফলের সৃষ্টি হইতেছে আর সুজন 

সুফল! বঙ্গদেশের ফলের ব/গ।ন সব খারাপ হইয়। 

যাইতেছে। 

জনৈক পর্য্যবেক্ষক। 

সরাহি | 
চা - শক ০০ সি শপ শাশিশা শা জি তত শশ - 

ত ৯৮ ৬৭ জট ৪ ৭৮ ০০৭ পা টি ডি ১ সি তত ৩ উল হা এত ঈিশ চিত ভি হত তত চর চিত সত জিত সরি ই রই তত 
শে 

৪ 

শ্রীযুক্ত গোবি্দচন্্র ধর, ঠাক্রুরাকোলা, বঙ্গলা, 
মৈমনসিংহ»”_-শাট হইতে পালো প্রস্তুতের 
উপায় জানিতে চাহিতেছেন। 

[ সাধারণতঃ ঢে'কি দ্বার কুটিয়। জলে ধুইয়া 
পালে। প্রস্তত হয়। আরারুট তৈয়ারি করিবার 
জন্য যেরূপ কল ব্যবহৃত হয়, যথ। পিশিবার, 
ধুইবার, চালিবার এবং শুফ করিবার যন্ত্রাদি, সেই 
রূপ কল প্রভৃতিব ছ্বার। শটি হুইতেও পালে! গ্রস্তত 
করিতে পার] যায়। দেশীয় মিস্ত্রী দ্বার বিলাতী 
কলের অনুকরণে কল তৈয়ারি করাইয়! লইলে 
৩০০২।৪০*২ শত টাকার মধেট হইতে পারে। 

ক₹ঃ সঃ।] 

শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী বাদলিপার, আসাম ;-- 
[ আপনি যে পাতা পাঠাইয়াছেন, তাহা 

ভারবিনাসি বর্গস্থ (1.4 ঘ1'ঞ ঘঞ& ) গণের গাছ। 
ইহার পাতায় অবগ্ সুগন্ধ আছে। কিন্ত তাহ। 
হইতে বিশেষ কোন সুগন্ধজনক দ্রব) উৎপন্ন হয় 
না। অধিকন্ত ইহা এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে, 
এই জাতীয় আগাছ! হইতে অনেক স্থানে চাষের 
বিশেষ অসুবিধ! হইয়াছে। কঃ সঃ।] 

শ্রীঅন্গপম মিত্র, পাইঘাটি, ২৪-পরগণ। ৮ 
রেড়ির খৈল ও হাড়ের গু'ড়ার ০ 
জানিতে চাহিতেছেন। 

[ রেড়ির খৈল পূর্বে অন্তস্থানে পচাইয়। ফসলে 
প্রয়োগ করিতে হয়, কিম্বা! সময়ে সময়ে ফসলের 

বপনের সহিতও প্রয়োগ কর হইয়া থাকে। 
হাড়ের গুঁড়া ফসল বপনের ২৩ মাস আগে 
প্রয়োগ কর! উচিত। রেড়ির খৈলের উপকারিত। 
৫ বৎসর পর্য্যস্ত এবং হাড়ের গু'ড়ার উপকারিত। 
৭ বৎসর পর্য্যস্ত অল্পবিস্তর পরিমাণে বুঝিতে 
পারা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে উৎকৃষ্ট ফল প্রথম 
বৎসরে এবং দ্বিতীয় হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে 
পাওয়া! যায়। কঃসঃ।] 



৬৮ টঞ্পালে। ১৩১৬। * রর ১০ম খণ্ড । 

 শ্রীতারকনাথ । দেব, , ঘোড়হাট__[। অরহরে ও 

কুসুম গাছে লাক্ষা, কীট পালন দেশী ও পাট- 
নাই উভয়বিধ অরহর গাছেই লাক্ষ। কীট পালন 
করা যাইতে পারে।1« আপনি কৃম্থুম অর্থে সম্ভবতঃ 
কুন্থুম ফুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু" ইহ! কুসুম ফলের 
গাছ। গাছ গুলি বেশ বড় হয়, ইহার ফলের 
আম্বাদ অম্ন। নিয়লিখিত দুইটি পুস্তকে, বিশেষতঃ 
প্রথমটিতে লাক্ষা! পালন সম্বন্ধে বাবতীয় সংবাদ 
পাইবেন ;--& ০০ 01) 150 1177300610৬ 09. 0১ 

/১601)0011)0 76. 17421115001 2061 076 

01710850103 1)7 07 ৯1706072516 418. 2 

“পেশওয়ারী স্বাতি? ধান্ত সমিতির অফিসেই পাওয় 
যাইতে পারে; মূল্য প্রতি মণ ১০২। বিঘা প্রতি 
বীজের পরিমাণ 4৫ হইতে /৬ সের । কঃ সঃ1 ] 

প্রাদেশিক কৃষি নংবাদ । 

পঞ্জাবে রবি তৈল শহ্য | -১৯*৮-০৯। 
তৈল শশ্ত আবাদের পক্ষে আবহাঁওয়। অনেকটা 

অনুকূল ছিল। কিন্তু শরতকালে যদি জমিতে গল 

বাধিয়া ন। থাকিত, কিন্বা রায়তের মধ্যে ম্যালেরিয়া 
জ্বর দেখা ন| দিত তাহ হইলে আরও অনেক 

জমিতে তৈল শস্তের আবাদ হইত। 

বিগত ছুই বৎসরের তৈল শস্তের আবাদী 
জমির পরিমাণ ৪. 
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সেচন জল ূ সেচন জলের 
বৎসর। 

আুবিধ ছিশ।; ছিল না। 
ূ "| 

| একর ! একর একর 

১৯০৭-০৮] &০৯১১০০ 1 ৪৩৩,1০০ [ ৮৪২,৮০০ 

১৯০৮-০লী ০৯২১.১৬০০ ৬৭৮,৩০০ 1১৯১১৭১১৪০৩ 

০ পাশ পাশা শ্পাাশীশাসপিশপ 

আবাদী জমির পরিম।ণ বিগ পূর্ব বৎসর 

অপেক্ষা ৩৯ অংশ অধিক কিগু প1৮ বৎসরের গড় 

সুপেক্গ। ৫ অংপ কম! 

নভেম্বর রাতে! অমৃতসহরে সি শগ্গের দর রতি 

;) ডিসেম্বর মাসে বাড়িতে 
আরম্ভ হয়। ৫%* আন। হইতে মার্চ মাস পর্যান্ত 
৫৮৮০ আন দাড়াইয়াছিল। তারপর এপ্রিল 
মাসে ৪%০ আনা হইয়াছে । ফেবরোজপুরের দর 
আরও অধিক ; নতেম্বর মাসে এ টাক বিকাই- 
যাছেঃ মার্চ মাসে ৫২ টাক] হইয়াছিল। এ বৎসরের 
রপ্তানি কেবল মাত্র ১,৮৭৩ টন; কিন্ত ১৯০৭ সালে 
৫১,৫৮৯ টন রপ্তানি হইয়াছিল। এ বৎসর কেন 
এত কম রপ্তানি হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান 

কর! হইতেছে । 

মণ ৪1৬০ আন ছিল ; 

বঙ্গদেশে আবহাওয়া ও শস্যের 
অবস্থা |-জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গ- 
দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে । বিহারে, 
বীরভূমে, দার্জিলিং এবং কুচবিহারে বারিপাতের 
পরিমীণ কিছু অধিক। ইতিমধ্যেই দাজ্জিলিং 
পাহাড়ে ১৯০৪ এবং কুচবিহারে ৩৬৩৫ ইঞ্চি, বৃষ্টি 
হইয়াছে। ৰাকুড়া, চম্পারণ. পুর্ণিয়া, এবং স1ওতাল 
পরগণায় স্থানে স্থানে অতিরষ্টি হেতু চাষাবাদের 
কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে কিন্তু মৌটের উপর চাষের 
অবস্থ। তাল । ক্ষেত্রস্থিত শস্যের অবস্থা ভাল । পাট 
এবং আথ উণ্তমরূপ হইতেছে। মোটা চাউলের 
দূর বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণ। গয়?, 
চম্পারণ, মুঙ্গের, সাওতাল পরগণ।. বালেশ্বর এবং 

সম্বলপুরে চড়িয়াছে কিন্তু নদিয়। এবং যশোহরে 
কিছু কম হইয়াছে দেখা যায়। নদিয়া ও সম্বল- 
পুরে গো-বসত্ত দেখ! দিয়াছে । গবাদির অন্যান্ট 
রোগ প্রায় সর্বত্রই আছে কেবল পাটন, ২৪- 
পরগণ। এবং বিহারে কোন প্রকার,গো-রোগের 
কথ। আজও শুনা যায় নাই। মজঃফরপুরে হুর্ভিক্ষ 
নিবারণার্থ ষে পুর্তকার্যয চলিতেছিল তথায় অতি- 
রষ্টি হেতু লোক খাটিতে পারিতেছে না। তাগল- 
পুরে কেবল মাত্র ৫১১ জন পুর্তকার্যে খাটিতেছে। 
দ্রারবঙ্গে পুত্তকার্য্যে ৪৫১,৪০৭ জন খাটিতেছিন কিন্ত 
তাহাদের স্তংখ্যা এখন ২ ৩২৪ জন মাত্র । অতাধিক 
বৃষ্টি হেতু সংখ্য। এত কমিয়! গিয়াছে । মজঃফর- 
পুর্ণ, দারখঙ্গ, পুর্ণিয় ও পালামৌয়ে ২৯,৩৭৮ গন 
জরকাঁপি দানে নিভর কিয়া আছে। 



ওয় সংখ্যা | 

 বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসে শঙ্গের গে | 
-আধাঢ মাসের প্রথম সন্তাহ পর্য্যন্ত যে সংবাদ 
পায়! গিয়াছে তাহাতে জান যায় যে ব্রিভত 
বিভাগে, মেদিনীপুরে, ২৪ পরগণায়, যশোহর, খুলন! 
এবং কুচবিহারে কোন কোন অংশে অতিশয় জল 
হওয়ায় নিচু জমিতে চাষ দেওয়] ব1 বুনানি কার্য্যের 
অস্থবিধ। হইয়াছে । বদ্ধমান, চম্পারণ, মজঃফর- 

পুর, দ্বারবঙ্গ, কটক ও বালেশ্বরে ধান রোয়] হই- 
তেছে কিন্তু বদ্ধমানের স্থান বিশেষে সময়ে জল 
হওয়ায় আজিও আগধান বোন হইতেছে । পাট 
ও ইক্ষুর অবস্থা ভাল। নর্দিয়া ও যশোহরে আতশু- 
ধানে পোক। লাগিয়াছে। মুশাঁদাবাদের তনগ্তর্গত 
কান্দিতে এবং যশোহর, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, 
মঞ্জঃফরপুর ও পুরীতে কোথাও কোথাও জল- 
প্লাবনের জন্য পাট ও ইন্ষুর ক্ষতি হইয়াছে। 

টাঙ্গাইল | কোন সংবাদদ।ত1 লিখিতে- 

ছেন যে ছয় দিন ধরিয়। এখানে মুশলধারে বৃষ্টি 
হইতেছে। নদী পূর্ণ হইয়াছে এবং জলপ্লাবিত 
হইয়। গ্রামে ঢ,কিতেছে। তিল আহরণ কর 
হইতেছে ; তিশের ফলন খুব অধিক হইবে বলিয়া 

এই বৃষ্টিতে আউস ও আমন 
পট 

আশ করা যায়। 

উভয় ধান্যের অনেক উপকার দর্শিবে। 
বেশ হইতেছে। ১৩ইজুন। 

বগুড়া |-বিগত ১৪ই জুন জনৈক পত্র 

প্রেরক লিখিতেছেন যে এখানে প্রায় প্রত্যহ 
অত্যধিক বৃষ্টি হইতেছে । ক্ষেত, মাট সব জলময় 
হইয়। গিয়াছে । আউস ধান ও পাটের ক্ষেত 
নিড়ান বা পাতলা! করিয় দিবার জন্য আচড়। 
দৈওয়৷ হইল না। ইতিমধ্যেই অত্যন্ত অন্নকষ্ট 
উগ্রন্থিত হইয়াছে, যদি এইরূপ অবস্থা এক সপ্তাহ 
কাল চলে তবে ছুর্ডিক্ষ অবশ্যান্তাবী। মোটা রেঙ্গুন 
চাউল ৬০ তোলার ওজনে ১৩ 'সৈর টাকায় বিক্রয় 
হইতেছিল, এখন দর টাকায় ১০ সের উঠিয়াছে। 
এখানকারব্র ঞননসত্র সমিতি কর্তৃপক্ষের নিকট 
কত আবেদন নিবেদন করিতেছেন কিন্ত তাহ! 
অরণ্যে রোদন মাত্র । দুই একজন সদাশয় কর্ম- 

চারী কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদের 
ব্দান্ততার পরিচয় দিয়াছেন মার ॥ 

সার নী |. ৩৯ 

ইচ্ষুর আবাদ ।-ইক্ষ্র চাষ দিন দিন 
বাড়িতেছে। মহীশুরে চিনির কারখানা স্থাপিত, 
হঠয়াছে। বিগত জুন ১৯%৮ সালের হিসাবে 

পাওয়া যায় যে ইচ্ষু চাষে নিয়ন জমির পরিমাণ 
এখানে ৪৪.৫৫* একর। গত পূর্ব বর্ষে ইক্ষু 
আবাদী জমির পরিমাণ ৪,২০০ একর মাত্র ছিল। 
ইহার ফলে ১,৭১৮০০/ মণ অধিক গুড় তৈয়ারি 
হইয়াছে। 

যুক্তপ্রদেশে শারদীয় খন্দ |_বিগত 
১৫ই জুন লক্ষৌ হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিতে- 
ছেন যে বৈশাখের প্রথমে ও তারপর মাঝে মাঝে 
বৃষ্টি হইয়। শরৎকালের শস্যের জন্য জমির চাষ 
বেশ চলিতেছে । খাদ্ধ শস্যের দর এখনও 
অধিক। ক্ষেত্রস্থিত ফসলের মধ্যে ইক্ষু প্রধানতঃ 
উল্লেখ যোগ্য । এবার বর্ষ শীত আরম্ত হওয়ায় 

ইচ্ষ্ু চার। মরিয়। যাইবার আশঙ্কা! দূর হইয়াছে। 

সার-নংগ্রহ। 

«গোল্ডেন ক্রাউন” -মাছধর। সরকারি 

জাহাজ । 

বিগত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মাচ্চ ( ১৯০৯) 
তিন মাসের বিবরণী পাঠে জান| যায় যে উক্ত 
জাহাজ খানি মৎস্য ধরিবার জন্য ছয় বার সমুদ্র 
যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম বার ধৃত মংস্যের ওজন 
৪,২৬২ পাঃ, ২য় বারে ৮৯৫৮ পাঃ, ৩য় বারে 

১৭,৯৭৭ পাঃ, ৪র্থ বারে ১৭,৯৮৯ পাঃ, ৫ম বারে 
৮,৯৫৮ পাঃ এবং ৬ষ্ঠ বারে ১৭৯৭৭ পাউও মোট 
ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ৮২,১২০ পাউও অর্থাৎ ৩৬৪ 
টন। একটা সোজ। হিসাব ধরিয়। লইলে দেখ। 
যায় যে প্রত্যেক বারে গড়পুড়তা ১৩৮৭ হন্দর 
মৎস্য ধর। পড়িয়াছে এবং জাহাঞ্জ খানি প্রত্যেক 
বার গড়ে ৮৮৪ দিন সমুদ্রে ছিল। 

এই কয়বাপের সমুদ্র যাত্রাতে অনেক নুতন 
জাতীয় মাছ ধর! পড়িয়াছে, ইতিপূর্বে এ সকল 

* মৎস্য দেখিতে পাওয়। যায় মাই। বর্তবান বিবরধীতে 



৭৩ ৃ পারিনা, 

এপ. শব রন জপ ০০ ১ শপ পর পল ৭ পপ ভার প্র ও সস পা ৯ সস শর স 

নিয়্লিখিত ২ মৎস্যের | নাম. উেখ আছে | কড়্ 
জাতীয় ( ড0101)2ও ১, গুরনার্ড € 001'0115 ), 

ভেট.কি, চিংড়ি ( 117%/175 ১ চেপ্টা মাছ (31009]] 
চা] 190 0 |78 )1011)069)১ সমুদ্র ঠাদা জাতীয় 

( 7১01110615 ), বান জাতীয় 189, ), পার্বতীয় 

সামন্ (13008 9110101) ), লাল ভেটকি (16৫ 

76161) ) ও ইলিশ জাতীয় (1)0170700) 1 

এই কয় মাসে ৫২৩/ মণ মাছ বিক্রয় কর 
হইয়াছে। চিংড়িঘাটায় যে মৎস্য চালান কর 
হইয়াছিল তাহা ওজন কর। হয় নাই; যাহ। লিগ্ডি 
বরফ গুদামে ছিল এবং তথা হইতে হগ সাহেবের 
বাঞারে চালান গিয়াছে তাহারই ওজন উপরে 
প্রদ্দত হইয়াছে । ৩৬ নং আহিরীপুকুর রোডে এই 
জাহাজ দ্বার] ধৃর্তমৎস্য হইতে একপ্রকার শিরিশ 
(1511855)) মাছের তৈল ও মংস্যজ সার প্রস্তুতের 
ছোট খাট কারখানা খোল! হইয়াছে। মাছের 
পিত্ত জলে পিদ্ধ করিয়। মৎস্যের তৈল তৈয়ারি 
হইতেছে । এখানকার প্রস্তুত শিরিশ ব্যবহারিক 
বস্ত বিচারক ( 8১০1১0171৫1 07) 19001011710 1১1০- 

10065) হুপার সাহেবের নিকট পাঠান হইয়া- 
ছিল। তাহার মতে ইহ! আরও ভাল উপায়ে ও 
ভালরপে প্রস্তুত হওয়া উচিত। আমেরিকায় 
অনেক ব্যবসাদারকে নমুনা পাঠান হইয়াছিল, 
সকলেই এই শিরিশ (181701888) অধিক পরিমাণে 
লইতে প্রন্তত আছেন কিন্তু গভর্ণমেন্টের এই 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছ! নাই। মৎস্য হইতে 
উক্ত পদার্থ গুলি কি উপায়ে সুচারুরপে প্রস্তুত হয় 
তাহার কৌশল অবগত হওয়াই বর্ভমান কারখানা 
স্থাপনের একমাত্র উদোস্য ৷ 

কার্পাস কথা। 
কার্পাস সম্বন্ধে হুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হই 

যাছে। একখানি সার জর্জ ওয়াট কৃত, নাম ড111 

800 00108664 00৮975 01015 ৯০110, অপর- 

খানি গ্যাষি (9811017719)সাহেব কৃত ? নাম 00৮01 

00161586100 10 10019, মূল্য ৭), টাকা। কার্পাস 

চাষে যাহাদের অনুরাগ বা স্বার্থ আছে, তাহাদিগকে 

বা চাঁষ জেতেরে গত শি কোর ৰ মাসে 

টড নি থও। 
হি অপ পপ 

শি ০ 

আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু পুর্বে তাহার বীজ 
গ্রহের ব্যবস্থা কর! উচিত। শুধু বীজ ন1 কিনিয়া 

তুল] সমেত বীজ, অর্থাৎ কার্পাস ত্রয় করাই 
বিধেয়; কারণ তুলার মধ্যে কার্পাস বীজে স্ীবত 
অধিক দিন থাকে; এবং কার্পাস কোন জাতীয়, 
তাহার তত্ব বাআশ কেমন লম্বা এবং সরু, তাহ! 
কার্পাস দেখিয়! চিনিতে পার! যায়। বাঙ্গালীর! 
অনেকেই স্বগৃহে কপি, বেগুন, লঙ্কা, সীম ইত্যাদির 
চাষ করেন। এই সকল জিনিষ বাজারে কিনিতে 
পাওয়া যায় না, তাহা নয়। তথাপি এই সকল 
জিনিষের চাষ করেন। কিন্তু নিজের বাড়ীতে 
কার্পাসের চাষ করেন ন। কেন, তাহ! আমরা কল্পনা 
করিতে পারি না। বালিশ, লেপ ও তোষক, 
গৃহস্থ মাত্রেরই অপরিহার্ধ্য, ইহ! না! হইলে কাহারও 
চলে না। এই বালিশ, লেপের জন্ঠ স্বগৃহজাত 
কার্পাস প্রয়োজনে আসিতে পারে। কে জানে 
যে সকল লেপ, তোষক বিক্রয় হয়, তাহা মৃত ব1 

পীড়িত লোকের পরিত্যক্ত শঘ্য। হইতে সংগৃহীত 
কি না, এবং নান! প্রকার ব্যাধির বীঞ্জ তাহার 

সঙ্গে ঘরে আনা হয়কিনা। এই জন্য আমরা 
পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, সকলেই 
গুহে গৃহে ১০।১২ট] কার্পাম গাছ রাখিবেন। তাহ। 
হইতে সামান্য গৃহস্থের লেপ, তোষক, দোলাই, 
বালাপোষ প্রভৃতির তুলার যোগাড় হইয়া যাইবে, 
এবং বাজার হইতে তুল! কিনিলে যে ব্যাধি বাঁ 
লেপ-তোষকে পোখণ করিবার আশঙ্কা আগে, 
দ্বগৃহজাত তুল! হইতে সেই আশঙ্কা থাকিবে না। 
আমর কাপড়ের কল, স্বদেশী বস্ত্র বলিয়া অনেক 

বাগাড়ম্বর করি; কিন্তু অনেকে একবার একটা 
কার্পাসের গাছ দেখি নাই। সৌন্দর্য্য হিসাবে 

“এই পুস্তরুত্ধ় পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। * বাগানের শেভার হিসাবে দেখিলেও কার্পাস 
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গাছ নিতান্ত অনাদরের রানি; নয়। ইংরেজী 

কোটনের জন্ত লোকে পাগল। ক্রোটনের পাশে 

কার্পাস রোপণ করিয়া দেখ, শোতায় ক্রোটনকে 
পরাজয় করে কি না। 

সিন্ধুপ্রদেশে মিসরী ( 12271100011 ) কার্পাসের 

চাঁষ হয়। উক্ত কার্পাস নিলাম করিয়৷ বিক্রয় কর! 

হয়। ইহাতে চাষী ও ক্রেতা উভয়েরই সুবিধা 

আছে। যত মিসরী কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার 
আন্দাজ বার আন! অংশ কৃষক নীলাম স্থানে 
না| যাইয়। নিজেই বিক্রী করে। নীলামস্থলে 

_ কার্পাস আনিবার খরচ গভর্ণমেণ্ট চাষীদের কাছে 
আদায় করেন। এই জন্যই অনেকে কার্পাদ পাঠায় 

না। গতর্ণমেণ্ট অনেক বৎসর কার্পাস নীলাম 

করাইবেন। প্রজাদিগকে নীলাম স্থলে কার্পাস 

আনিবার খরচ হইতে প্রথম ৪1৫ বৎসর অব্যাহতি 

দিলে শদাশয়তার পরিচয় দেওয়। হইত। বৎসরে 

লক্ষ লক্ষ টাক! কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়া 
অবশেষে পাঁচ কি ছয় হাজার টাকার জন্য পরিশ্রম 

পণ কর] উচিত নয়। (উদ্ধত) 

স্পলগ 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 

বাকুধান।--এই ধান খুব অনাবৃষ্টিসহ। ১৯*৬ 
সালে মালাবার উপকূলে প্রথম ইহার চাষের 

"বন্দোবস্ত হয়; প্রায় ১০০ জন রায়তে এই ধানের 
স্তাবাদ আরম্ভ করে। এ ধানের ফলন অধিক 
এবং অনাবৃষ্টিতে ইহার আবাদ নষ্ট হয় না। ইহার 
চাউল রোপ্যের স্তায় শুত্রবর্ণ এবং সেই জন্য এই 
চাউলের আদর আছে। ইহাতে অতি সুন্দর 
পায়স ভয়। ইহার খৈ উৎসবে ও পুণ্যকার্ষেয 
সাদরে ব্যবহ্ধত হয়। ইহার চাষের পরীক্ষায় আর 
কোন আবশ্তক নাই। ইহা মূলতঃ এদেশীয় 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ধান্ত বলিয়! উহাদের সহজে 
জন্মাইতে পারা যাইবে। 

যাগানের মাসিক ক! 
শি ৮ 

হ 

৭৯ 
রি 

শস্িত 

বাগানের দুলাল কার্য । | 
সস ব্যাজ 

“বণ মাস। 
সব্জী বাগ ।-_-এই সময় শাকাদি সীম, বিঙ্গে, 

লঙ্কা, শশা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পু*ই, 
বরবটা, বেগুন, শশাকালু' টে*পারি প্রভৃতি, পাট- 
নাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী 
সবজী ক্রমান্বয়ে বপন করিতেহইবে। 

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে 

গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি 

সব্জী বীজ-_বাধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের 

এখনও সময় হয় নাই। | 
এ বংসর বর্ষ জলদি তথাপি মোকাই ( ছোট) 

এব দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই। 
ফুল বাগিচা ।_-দোপাটী, ক্লিটোরিয়া! ( অপ- 

রাজিতা), এমারম্থস, কক্সকোন্ব, আইপোমিয়া, 
ধুতুরা, রাধাপপ্প (১০)-1০/০+ ) মাটিনিয়, ক্যান! 

ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত 
হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া! 
তাহ] হইতে ছুই একটি গাছ লইয়। অন্তত্র রোপণ 
করা উচিত। 

গোলাপ, জবা, বেল, যু'ই প্রভৃতি পুষ্প. বৃক্ষের 
কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চার! 

তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়। 
জবা, টাপা, চাষেলি, যু'ই বেল প্রস্তুতি ফুল- 

গাছ এই সময় বসাইতে হয়। 
ফলের বাগান ।-__ আম, লিচু, পেয়ার] সৃতি 

ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষাচ্ 

বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ 

বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত 
হওয়ারকিছু খরচ বাচিয়। যায়। কিছ.সতর্ক হওয়ু 



উচিত, ঘন গোড়ায়: জল ৈশগা মারা ন। যায়। 

আম, লিচু, কুল, গীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের 

গুলকলম করিতেঞ$আর কাল বিলম্ব করা উচিত 

মহে। লেবু রতি গাছের ডল মাটি চাপ। দিয়া 
এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় 
কলম করাকে লেয়ারিং (18)111£ ) করা বলে। 
. আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়! 

বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত 

সময় । ৃ 
আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি 
ফা গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈপ্বারি 
করিতে * হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন 
করিতে হয়। 

খহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করি- 
বেন তাহার] এই বেল| সচেষ্ট হউন। এই বেলা 
বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ধার 
মধোই গাছগুলি দস্তরমত গজাইতে পারে। 

শস্য ক্ষেত্র ।_-কুষকের এখন" বড় মরশুম। 

বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্য। ও আসামের 

কতক স্থানের কঘকের। এখন আমন ধান্ঠের আবাদ 

লইয়া বড় ব্যন্ত। পূর্ধব বঙ্গে অনেক স্থানে পাট 
কাট। হইয়া! গিয়াছে । দক্ষিণ বঙ্গে পাট নাবি হয়। 
ধান্ঠ রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া াইবে। আধাঢ় 
মাসে বীজ ধান্ত বগনের উপযুক্ত সময় । 
আম, নারিকেশ, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়। 

খুড়িয়। তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। 

'কাঠালের গোড়া খু"ড়িয়। দিবার এখন একটু বিলম্ব 
আছে। ফল শেষ,হইয়া গেলে তবে গাছের 

গাছের গোড়ায় এই স্ময় গোবর মাটি দিতে হয়। 

এই সময় & সৃরূল গাছের গোড়ায় সামান্ত পরিমাণ 
স্বাগ গো: “দিলে বিশেষ উপকার গাঁইবার 

(কমক-লাষাড,-১৫১৬। | 
৪০ এগ সপ সস - পুস্তক শীশিতু হা 

শ ৪ হিট, 

বুটিক 
* ৬১০৩ ০৭ 

সম্ভাবন। । হাড়ের গু'ড়াও এই সময় দেওয়া 

যাইতে পারে। 

আয়কর বৃক্ষ যথা, শি” 

চে উস চে তার 
তত তক 

, সেগুন, মেহপ্রি' ধর, 
ককষ্চুড়া, রাধ।চড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই 
সময় বপন করা উচিত। 

ক্ষেতে জল না জমে সে বিয়ে দৃষ্টি রাখ! ও 

ক্ষেতের পয়নাল৷ ঠিক করিয়া রাখা এই সময় 
বিশেষ আবশ্ঠক। ূ 

যদ্দি দেখিতে পাও, কোন গাছের গোড়ায় 

অনবরত জল বসিতেছে, তাহ! হইলে তাহার আইল 
ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নাল! কাটাইয়াদিবে যেন শী 

গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়। ধায়। কলার 

তেউড় এমাসে পুতিলেও হইতে পাঁরে। বেগুন, 

আদা ও হলুদের জমি পরিক্ষার ফরিয়। গোড়াম 

মাটী ধরাইয়া দিবে । আখের গাছে কতকগুলি 

পাত। তাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়া- 
ইয়া! দিবে। গাছগুলি যখন বেশ ঝড় হইয়] উঠিবে 
তখন নিকটস্থ চারি গাছ। আখ একত্রে বাধিয় 

দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া৷ পড়িবে কিন্ব। 

ভাঙ্গিয়া যাইবে | যে স্থানে সর্বদ। রৌদ্র পায়, সেই 

স্থানের উত্তমরূপে চাৰ দেওয়! জমিতে সাবি করিয়া 

লঞ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনের 

দিনের মধ্যে লঙ্ক। পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও 

ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লগ্কার ঝাল, 
হয়না! । যে দৌয়াশ মার্টাতে বালির অংশ ক্ছি 

বেশী আছে, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত 
অন্তর দীড়া বাধিয়া*এ ফাড়ার উপর আধ হাত 

. অন্তর . ছুইটী করি শক আলুর বীজ পুতিবে। 

গ্লোড়ার মাটি বিচলিত কর! কর্তব্য। শুপারী শাক আলুর ক্ষেত সর্বদা জায়া ও" গরিফার 
রাখিবে।* * এই মাসের শেষে কিন্বা তাদ্রের প্রথমে 

আউস ধান কাটে। 
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রিং তি নস র্ 

পরস্পর 

_ ইংরাজের দেশে যুখশ্রী ও মনুষত্বের মধ্যে বিশেষ সম্বস্ধ আছে বলিয়া 
স্বীকৃত হয়।. আমরাও ইংরাজের .সংসর্গে অনেকটা এই ভাবাপন্ন হইয়া 

_ পড়িয়াছি। বাস্ত বিক, যে দেশেই বলুন, প্রথমে লোকের মুখ দেখিয়া 

আমাদের. মনে থে ভাবের উদর হয়, তাহার উপর আমাদের মতামত 

রা নির্ভর করে। সুন্দর ও মার্দিিত মুখসুগুল সর্বদা এবং-সর্বাত্রই 
4. 

ক ॥ রি স্ত্রী, কি পুরুষ, ব্বর পা বক হইতে ইচ্ছ। কগিলে 



রশ জনগন কাথপ্রণানী শা দি 
ইহা অত্যাবপ্তকীয় ৃ 
(বঙ্গ ক্কষিবিভাখের কাপর, 

রূপ সংশোধিত ও ১ পরিবন্ধিত 5 
টা নৃতন সংস্করণ (বব্স্থ।) ......-: 
জা ৯২. এক টাকা স্থলে ১।* পাচ পিকা 1: . গর 

:-.. - নির্ধিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, সুতরাং গ্রহণেচ্ছু- 
গণ: রী সময় হইতে ক্কষক আফিসে তাহাদের নাম.  নিউই ্ 
রেজে করিয়া বাহন: সহ রা পানু 

রি ১৯৭ বহধাজার রা, কলিকাঁতা। . : ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী।; । 
বিশেষ মজবুত । পর্র: পলিখিলে দরের. নি 

নু এও চ্যাটার্ির পাঠাই থাকি । অর্ডারের ্লিহিত ৫৭. টাকা দিলে 
-. অফঃম্বলে ভি, পি,তে পাঠাইঙ্ক্ী থাকি 1. 4:15, 

. দেশী এসেন্স । ৯ সেটে রিভযুক্ত ৩ অকৃটিভগ | ষটপ ২২৯৩২২। 

চ্ত ্ রঃ মহারাজবকুল, দীলদরিয়া, চেতরী, -. ২ সেট রিডযুক্ত,৩ ৮ 3 রি 
নী কাশীর. ক্রাওয়াস, হেঙ্গাহানাঃ,. সোল ৫ হু. 
| জারা মতিষ্কা, চামেলী, থস্থস্, রজনী- জে, এগ এন, : 4 

ছা গন্ষা' হোয়াইটরোজ, জেসমিন . হারমোনিয়ম মেকাস” এক্জঅর্ডার সাপলায়ার। 
ইত্যার্দি--১ আঃ শিশি ৮৮০, ৩১ ৮৯৬ নং 'বহুবাজার &৫ কলিকাতা |. 
অর্দ আঃ শিশি ॥৮%০ 1 ৮%* ছুই " 

(দার ডাক (টিকিটপহ এই বিজ্ঞাপন খণ্ড আমার | নু | 

: নিকট পাঠাইয়। দিলে একটা শিশি নমুন! পাইবেন । ন্কিৎ ওক এল্কাহ, রে ্  
4. ল্যাভেগার ওয়াটার ২ আঃ1৩* আনা, ৪ আঃ হোমিওপ্যাবিক ওষধ € পুস্তক নিজে? 
-/০. রোজ পষেড 1%*, বকুল পমেড ॥* আনা | ৮৩. হারিসন রোড এ 
রা ১৯৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা।- | ব্রাঞ্চ-_৪৫, ৪৮৯০৬ ইট চালাত: ডি 

টা টু . বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের জন্য উপরে .. অমর বিন ীস তৈল। | রি _ঠিকানায় ১ ১ 
রে সর্বজন বিদ্বিত সুমধুর কেশতৈল | ইহার রর 

গন্ধ 'সন্ধঞ্রস্ক টাত, বনুজপুম্পের স্তায় এবং বহুক্ষণ  :এ 
স্থায়ী । ইহা ধ্যবহাতর কেশ কোমল, ব্বন্ধি এবং .... 
কুঞ্চিত হক ' 'চুলে-আট বা।চটচটে হয় লা। ..... 
1". জজ মহিলা দিগের? এবং রাজা মহারাজাদিগের রর 
আদরের ধন৭-. উপস্থা:দিবার উপয়োগী. এবং. বাধকলি, ধা জি 

টির একখাত্র নি হ্ টাকের ও. ৃ | 

্ ইহার: পথ: 

১ 
১57 



দশম খণ্ড _ধর্থ সংখ্য। | 

সম্পাদক__্রানিকুপ্রবিহারী দত্ত, এম,"্আর, এ, এস্। 

স্ব উরে ১৩৯৬৬ 

১ ্পস্ ্ চে 

চে কলিকাতা ; ১৬৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে 
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। | 

21284 
০৬০ 

রে কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার হাট, দি মিলার প্রিপ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ' 
81 এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত। 

চস মিহি ১81 

্ 

রি ৪ রি || 

| রে ধা 



সর্বোত্রু$উ স্বদেশী এসেন্স, 1 
বকুল্।--আমাদের বকুলের সৌরভ টাট কা 

বকুল ফুলের মতই অটুট সন্দর ৷ | 

দিল্ অব্ রোজ্।_ ইহার সৌরভ কেমন, 

তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে । বস্বতঃ ইহ! 
একটি অপুর্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী ৷. 

গোলাপনার |-_নামমাত্রেই ইহার গুণের 

পরিচয় পাওয়া যায়। 

বঙ্গমাতা |- _বাঙ্গালার “বঙ্গর্খাতা সমস্ত 

বাঙ্গালার গৌরবন্বরূপ । | 

খস্থস্।-_প্রথর গ্রীষ্মের দিনে .খস্থসের মত 
এমন আরামপ্রদ এসেন্স আর নাই | 

চামেলী |___চামেলীর সৌরভ বড় ন্নিগ্ক--বড় 

স্টুরম। মার্ভের পারিজাত ! 
5 স্থর্গের পারিজাতের* রং কেমন, গন্ধ কেমন, 
আকার কেমন, তাহা কেহ জানেন না। তবে 
'পারিগ্াতের গন্ধটা যে খুব ন-মাতান, তার আর 
৫কান সন্দেহ লাই । আপনি ধদি এই অনৃষ্পুর্ধ 
পারিজাতের প্রত্যক্ষ, সৌরভ কতকটা ধারণায় 
নিতে চান, তবে আমাদের মনোমদ সুগন্ধময় 
*ক্ুরমা ব্যবহার, করুন। আমরা ভরসা করিরয়। 
দিতে পারি, অতুলনীয় ন্ুগন্ধে আমাদের সুরমা 
অর্থের পারিজাত! সুরম! সকলগুণে সব্ধশ্রেষ্ঠ 
নং অথচ সুজিত সুগন্ধি কেশতৈল। 

... মুল্যাদি | বড় এক শিশির মূল্য «* বার 

উন । ডাকমাগুল ও প্যাকিং।১০ সাত আন! । 
টৃতিন শিশির নূল্য ২২ ছুই টাক17 ভাকমাশুলাদি 
০ তের আনা | মধুর । 

০. প্রত্যেক পুম্পসার বড় এক শিশি ১২ এক টাকা । মাঝারি ॥* বার আনা । ছোট ॥* আট আনা। 
জা গ্রীতি-উপহার জন্য একত্র বড় তিন শিশি ২।০ আড়াই টাকা । মাঝারি তিন শিশি ৯২ 
ছুই টাক।। ছোট তিন শিশি ১০ পাঁচ সিকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভেগডার ওয়াটাগ্ন 
রক শিশি ॥* বার আন, ডাকমাশুল 1/০ পাঁচ আনা। অভডিকলোন ১ শিশি ॥* আট আন!। 
টমাুলাদি 1/* পাচ আনা । আমাদের অটে। ডি রোজ, আটে। অব. নিরোলী, অটো! অব. মতিয়া ও 
আছে। অব. থস্থস্ অতি উপাদেয় পদার্থ। প্রতি শিশি ১২ এক টাকা, ডজন ১০২ দ্রশ টাক], ॥ | 

মিল্ক, 'ব. রোজ ।-_-ইহার মনোরম, গঞ্ধ জগতে অতুলনীয় । ব্যবহারে ত্বকের কোমপতা 
ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চর্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে ভূ 
যে। মুল্য বড় শিশি ॥* আট আনা, মাণুলাদি ।/০ পাচ আনা । 

-এসেক্ষর ভ্রম নানাপ্রকার হুন্দর 'সুন্দর শিশি ও এসেন্সের অন্যান্য সমস্ত 
পাজসরঞ্রাম আসর! খুচরা. ও পাইকারী কিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ. করিয়া রাখিযাছি।, পূ 
লা ব ক্যাডার দ্র অপেক্ষা অনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। হা 

আনত ন্পিত ০নন এব ককষাস্ানলীক, 
 ম্যানুফ্যাক্চারিং কেমিক্টষ্। ্ 

১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর «রোড, কলিকাতা: 



কৃষি শিল্ল মংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র | 
শে সস শপ পপ শপ ০ ০ 

১ম খগু। | শ্রাবণ, ১৩১৬ মাল । 

২৬ ৮ সপে শত ১ জি সপ শপ 

1 ধর্থ সংখ্যা । 

নয শিশ্ন 

*-৮ িশ শক পাস জর তরি 

পাট বা নালিতা | 
(০টি 

শ্রীদ্বিজদাস দর এম,আর,এ,সি, লিখিত। 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 

রাপায়নিক বিশ্লেষণ দ্বার পাটের 

ফাস নির্ণয় । 
আমর] এ পর্য্যন্ত পাটের ফাস সম্বন্ধে যাহ। 

বলিয়াছি তাহাতে হম ত অনেক পাঠকের জ্ঞান- 

পিপাস। চরিতার্থ হইবে না। অনেকে হয় ত 

বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বার! স্থিবীকৃত পাটের ফাসের 

সম্বন্ধে একটা বাধা সোজ। উত্তর আশ! করেন। 

বাস্তব কৃষিশান্ত্রে এরূপ কোন বাধ। উত্তর নাই। 
পাটের উৎকুষ্ট ফাস কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 

৯০ | 

আমবা অক্ষম | প্রশ্রটী কর। যত সোজ। তাহার 

উত্তর দেওয়।৷ তত সোজা! নয়। কৃষিশান্ত্রে কোন 

বাধ। মন্ত্র ্সই। কেবলই পরীক্ষা, পরীক্ষার উপর 

পরীক্ষা । পরীক্ষ। করিতে হইলেই পয়সার উপর 

পয়স। চালিতে হয়। একজন মিল্ত্রী যতই সুশিক্ষিত 

হউক ন|। কেন, যদি তাহার কাট ব। যন্ত্র কিনিবার, 
১৩ 

০ শপ সপ সস প্ *-স ক 

জন্য উপযুক্ত খরচ! ন! জোটে তবে তাহার শিক্ষা 

চিরদিন বন্ধাই থাকিবে । আমাদের অতি 

সুশিক্ষিত কুষিবিতৎদিগের কৃষিবিদ্যাও সেইরূপ । 
কৃষির অনুশীলনে থে দেশের অর্থ ব্যয় হইতেছে 

ন| এমন নয়। তবে সেই সকল ধাহাদের তত্বা- 

বধানে ব্যয় হইতেছে তাহাদের এ দেশের কৃষক- 
দিগের অবস্থা এবং অভাবার্দির জ্ঞান অতি 

শোচনীয়। ক্লষকের যাহ! যাহ! জানা হয়ত 

আবশ্তক তাহ সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাই করেন না-_ 

অথবা পরীক্ষা! করিয়াও এমনই সকল ব্যবস্থা : 
করেন যাহ। কুষকের অবস্থার একেবারে অন্থু- 

পযষোগী। পাটের তাল ফাস কি? এই প্রশ্নের 

বিজ্ঞান-সঙ্গত একটি সছুত্বর দ্িতে হইলে এই 

কয়টী কথা জানা আবন্তক £--(১) পূর্ণ ধিকাশ- 

প্রাপ্ত পাট গাছে কোন্ কোন্ পদার্থ কি পরিমাণ 

থাকে। (২) যে জমিতে পাটের চাষ হইবে সেই 

জমিতে এই সকল পদার্থের কোন্ট1 পাটের গ্রহপ- 

যোগ্য অবস্থায় কি পরিমাণে আছে। (৩) যে 

সকল ফাস চাষার| ব্যবহার করিতে সক্ষম, তাহার 
মধ্যে এ সকল পদার্থের কোন্টা সেই সকল ফাসে 
কি পরিমাণে আছে অর্থাৎ পাটের গাছ, পাটের 

মাঁটী গুবং পাটের ফাস এই তিনটিরই বিস্তারিত 



রাসায়নিক বিখেষণ ভালরপে হওয়া আবশ্তক। 

৭8 
পক্পিউ ৮ ৮৫০০০ ৭ ০০ ০ কতত। শী শিপ সপ পা পান ও শন তপন সস | এ 

বিলাতের কষিবিৎ'পঞ্ডিতের বিলাতী শস্ত সকলের 

রাসায়নিক বিঠেব্ণ করিয়া থাকেন, তাহার 

তুলনায় এখানে ফিছুই হয় না।, 

আমাদের দেশে চা বা নীল সম্বন্ধে যতদুর 
বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হইয়াছে, তাহার তুলনার 

আমাদের প্রধান কৃষিশস্য পাট ব। ধানের সন্বন্ধে 

যাহা হইয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিতৎকর। পাট 

ব। ধানের বিস্তারিত কোনরূপ রাসায়নিক [বশ্টেষণ 

আমাদের দেশে হয় নাই। এমন কি এক বিঘ। 

জমিতে কাটিবার ধোগ্য পাট ব৷ ধানগাছের ওজন 

কত হয়, তাহার 'একট। আনুমানিক সিদ্ধান্তও কর! 

হয় নাই। ধানের জন্য তত ঠেকা নয় । কারণ 

ধান, যব, গমের সহিত ..ক শ্রেণীভুক্ত ( (1০101) 

যব, গমের বিখেষণ দ্বারাই ইহার ফাসের হিসাব 

কর]! মোটামুটী চলে। কিন্তু পাট বাঙ্গালারই শত 

এবং ইহার সমান জাতীয় অন্ত কোন শন্ত কোথাও 

নাই। বিন] রাসায়নিক বিএ্রেষণে ইহার ফাসের 

বৈজ্ঞানিক আলোচন৷ কর! প্রায় অন্ধকারে টিল 

মার।। বিলাতের রথামষ্টেভ, (110011919)505 ) 

অপেক্ষা! আমাদের কৃষিপরীক্ষাদিতে যে কম অর্থ 

ব্যয় হইতেছে তাহা নয়। তবে সেখানকার 

কৃষকেরা নিজের কার্ম্য নিজের! তত্বাবধান করে, 

আর আমাদের দেশে “কার বা গোয়াল কেবা! 

দেয় ধুম" । এই অবস্থায় পাটের ফাসের সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞনিক আলোচন। একরূাপ অসন্ভব। পাটের 

রাসায়নিক বিখেষণ ফল কতকটা যব, গমেরুই 

মতন হইবে এন্প, অনুমান ভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
গ্রগ়ালীতে পাটের ফাসের হিসাব করার উপায়ান্তর 
মাই।. 

দ্বিতীয় 'কথ। ম।টার বিশ্লেষণও আমাদের দেশে 
হয় নাই বলিলে অতুযক্তি হয় না। প্রত্যেক 

কলষক-_শ্রাবণ, ১৩$৬। 
পা শা পপসাপপ শশা ৮ 

ক্ষেত্রের মাটীতে শগ্তের খাদ্য বস্ত সকল তিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণে অবস্থিত। গুধু তাহা নয়। গ্রত্যেক 

শগ্ের চাষের পর সেই শশ্তক্ষেত্রের শস্-থাদ্যের 

পরিমাণের তারতম) হয়। বিলাতের স্থানে স্থানেই 
রাসায়নিক বিখেষণালয় (01001716401 101)0145005) 

রহিয়াছে এবং চাধার! অতি অল্প ব্যয়ে যখন ষাহার 

ইচ্ছা এবং যে জমির ইচ্ছা! মাটীর রাসায়নিক 

বিখেষণ ফল পাইতে পারে। আমাদের চাষার 

সে সুবিধ! নাই, সে স্থুবিধা পাইবার ইচ্ছাও নাই । 

সে স্ুুবিধ! কবিরা দিবার জন্যও কেহ ব্যস্ত নয়। 

ইংলও, আমেরিকায় সুশিক্ষিত আমাদের দেশীয় 
উপযুক্ত লোকের অভাব নাই, কিন্তু সুবিধার 

অভাবে “কামার মাছষের কুমার কামের মত 

কেহ ফৌজদারী হাকিম, কেহ বা আদালতের জগ 

বা বারিষ্টার, কেহ বা কৃষিবিভাগে থাকিয়াই 

নিরবচ্ছিন্ন কেরাণীস্থানীয় এসিষ্টাপ্টগিরি করিয়! 

দেহভার বহন করিতেছেন। জমির বিণেষণ 

ফল পরম্পর এত ভিন্ন হয় হয় যে, ডাক্তার লেদার 

(1)1. 1,০81110) এক শিবপুর কষিক্ষেত্রের জমি 

বিখেষণ করিয়াই তিন রকম ফল পাইয়াছেন। 

আমর! ফাসের হিলাব করিবার জন্য শিবপুর কবি- 

ক্ষেত্রের আটাল মাটী এবং বর্ধমান কিক্ষেত্রের 

দোয়'াশ মাটীর তাহার কৃত বিশ্রেষণ ফলকে বাধ্য 

হইয়া আমাদের হিসাবের ভিত্তি 'করিতেছি। 

“মধ্বভাবে গুড়ং দগ্যাৎ।? প্রকৃতপক্ষে কোন্ ূ 

জমিতে কোন্ ফাস কি পরিমাণে দিতে হইবে 
তাহা সেই জমি এবং সেই ফাসের রাসায়নিক 

বিশেষণ ভিন্ন বলা যায় না। শিবপুর 

কষিক্ষেত্রের আটাল এবং বর্দমান ও 'ডুখরাউন 
কবিক্ষেত্রের দোয়াশ মাটির রাপায়নিক বিগঠেষণ 

করা হইয়াছিল। শিবপুরের এক ঘন ফুট মাটীরও 

ওজন সদ্য ৯৯৭ পর্যন্ত. ছুই মাস শুখাইয়া ৯৪৫ 



ধর্থ টির | 
ক রর 

পাউগ্ড। আমরা! জানি যে পাট গাছ মাটীর 

এককফুট পর্ধ্যস্ত নীচে বিস্তৃত হইয়াই আপন আপন 

থবগ্ভ সংগ্রহ করে। এখন দেখ। যাউক সেই এক- 

ফুট গভীর মাটীর মধ্যে বিঘাপ্রতি কি পরিমাণ 

শণ্ডের খাগ্ বিদ্যমান আছে। এফ ঘন ফুট মাটা 

শিবপুর কৃধিক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া তাহ। দুই 

মাস বাতাসে শুকাইয়। আমরা ওজন করিয়া 

দেখিয়াছি যে তাহার ওঞজজন ৯৪৪ পাউণড। এক 

বিঘ। মি এক ফুট গভীর ধর্িলে তাহার ওজন 
কত হয়? আমর! জানি এক একর জমি ৪৩৫৬০ 

স্কোয়ার ফুট । প্রায় ৩ বিঘাতে এক 'একর। 

অতএব এক বিঘা ১৪৮৫৩ ক্কোয়ার ফুটের সমান 

এবং তাহার এক ফুট গতীর মাটির ওজন হইবে 

১৪৮৫৩১৫৯৪.৫ পাউণ্ড বা ১৪০৩৬০৮৫ পাউও। 

শ্রম বাহুপ্য বিধায় আমবা সমস্ত প্রকার শস্তখাছ্ের 

পরিমাণ ন| করিয়। সাধারণতঃ যে কয়টী খাদ্যস্তর 

মাটীতে অভাব দৃষ্ট হয়, তাহারই পরিমাণ হিসাব 
করিতেছি । তিনটী খাস্তেরই সাধারণওঃ মাটাতে 

তাব দৃষ্ট হয়---নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড 
এবং পটাস।* অপরাপর প্রায় সমস্ত খাগ্ভই 

সপ ০০ সত. পট পপ ৮ কন পপ বা» ০ তাজ পপ পপ পপ 4০ ০ স্পা পাপন ৩ 

*পাট বা নালিতা । 

* ডাক্তার বঙ্কার (1)৮. ৮,1০৩) ভাহ।র প্রিপোটে 

এবং ভুতপুর্বব কৃষি অধ্যাপক স্বগীয় শিঙাগেপাল মুখোপাধ্যায় 
তাহার পুস্তকে এই সকল শশ্যণাদ্য সম্বন্ধে যাহ] বলিয়াছেন 
তাহার সারমন্ট এই 2--ভারহবধের মাটিতে মোটে গড়ে 

শতকরা "১ ভাগ নাইটোদেন এবং তন্মধ্যে "৩ ভাগ নাং- 
হটেটরপে এবং ০০০২ হহ্তে :০*০৪ ভাগ পর্যন্ত এমোশয়া- 
গ্রপে শস্যের গ্রহ্ণীয় অবস্থায় আছে। এবং গঙ্গার পলি- 
ভূমিতে ( 08))900 4১110152010 ) গড়ে শতকরা "*৫ ভাগ 

নাইটোজেন পাওয়া যায়। ইহারই -৫ ভাগ মাত্র শস্যের _ 
গ্রহণযোগ্য নাইটেট (17111209 ) রূপে থাকে। 

ফম্ফঙ্জিক এসিড মাটিতে গড়ে শতকরা "১ ভাগ থাকে 
কিন্তু শসোর গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (56100171811) 1 0.৩, 
80100101) 01 01010 ৪৫1 ) মাত্র তাহার এক তৃতীয়াংশ কি 

এক চতুর্থাংশ থাকে । শস্যের গ্রহণযোগ্য আবস্বায় যদি 
মাটিতে শতকরা **১ ভাগ ফসৃফরিক এসিড থাক ৩বে 

৭৫ 

মাটীতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে । শিব- 

পুরের জমিতে শতকর! -০৬৫ শ্তাগ নাইট্রোজেন 

আছে, অতএব বিঘাপ্রতি ( একুফুট গভীর হইলে ৷ 

১৪০৩৬০৮৫ পাউ্ও মাটীতে )* ৯১২৩ পাউগ 

নাইট্রোজেন, ধন্ধমানের জমিতে শতকরা। ০৪২ 

ভাগ নাইটে।জেন অতএব বিঘাপ্রতি ৫৮৯৫ 

পাউও আছে। পটাস সোড শিবপুরে শতকর! 
৮২ এবং বদ্ধমানে শতক র। ৫৬. অতএব বিথা প্রতি 
শিবপুরে ১১৫০৯.৫ পাউণড এবং বর্ধমানে ৭৮৬৭২ 

পাউণ আছে। ফস্ফরিক শিবপুরে শতকরা 
১১ এবং বদ্ধমানে *** তাগ, অতএব বিঘাপ্রতি 

শিবপুরে ১৫৪৩৯ এবং বদ্ধমনেষ ৫৬১৪ পাউও। 
চুণ সম্বন্ধেও বল! যায় শিবপুরে শতকরা ১৫১ 

এবং বর্ধমানে "২৮ ভাগ অতএব বিঘা প্রতি এক ফুট 
গভীর মাটীতে শিবপুরে ২১৩৩৪৮ এবং বর্দমানে 

৩৯৩০*১ পাউও ৷ এই তালিকা! দৃষ্টে হয় ত পাঠক 
বলিবেন ষে, তবে ত ফাসের আর কোন প্রয়োজন 
নাই। সবই ত যখেই পরিমাণে মাটীতেই আছে। 

তাহা নয়। ঠিক কারবারের বা বা।ঞ্চের যুলধনের 
তায় এগুলি মাটাতে এরূপ অবস্থায় আছে যে 

ইহার অতি অল্প অংশই শস্তের গ্রহণষোগ্য অবস্থায় 

থাকে। ঠিক মহাঞজনির খ। কোম্পানির কাগজের 

সুদের মত বায়ু, উত্তাপ এবং কৃষিকার্যের সাহায্যে 

ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশই দিনের পর দিন জলে 

দ্রবণীয় অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া শস্তের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 

হয়। এই গ্রহণযোগ্য (7৮81141019 [017) 

অবস্থায় পরিণত না হইলে সে সকল প্রয়োজনীয় 
স্পা পাশা ত পা শী পেপাল 

তাহাই যথেষ্ট, এবং ভারতীয় জমিতে শস্যের গ্রহণযোগ্য 
ফস্ফরিক "০১ ভাগের অধিকই আছে। মাটিতে এ্রড়ে 
শৃতকর] '০০১ ভাগ হইতে "*৯৯ ভাগ পর্যন্ত পটাস শস্যের 
গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় থাকে। গঙ্গার পলিভুমিতে (6871860 
৪1115101)) চুণের ভাগ শতকরা '৩ হইতে ২ পর্যাস্ত আছে। 
শতকন্দী! ১ ভাগ চুপ মাটিতে থাকিলেই শস্যের পক্ষে যথেষ্ট। 



৭৩ 
সিল খপ সপ যা জা ভর জল ই ৬) আপি অত শি 

ধানবন্ত মাটীতে থাকা ন] থাকা শস্যের পক্ষে 
সমান। ডাক্তার €লদারের পরীক্ষাতেই প্রতিপন্ন 

হইয়াছে যে আমাদের দেশের মাটীতে গড়ে '*৫ 
ভাগমাক্র নাইট্রোজেন আছে (*) (শিবপুরে '*৬৫ 

এবং বর্ধমানে ৪২) এবং তাহার শতকরা মাত্র 
*৫ ভাগ শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (10. £) 
2৮21150)]0 10111) ) থাঁকে- অর্থাৎ মাটীতে শত- 

কর! মাত্র '**০২৫ তাগ নাইট্রোজেন শস্যের গ্রহণ- 

যোগ্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ বিঘাপ্রতি এক ফুট 

গভীর মাটীতে মাত্র ৩'৪ পাউগড। এইরূপে পটাস 
সম্বন্ধে দেখ! যায় যে আমাদের দেশের মাটীতে মাত্র 

শতকর। '০০৯ তাগ পর্যন্ত শস্যের 

গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (7৮71121)16 91 ৯0101)16 11) 

1 00 0010, 01071680197 5০1001010) থাকে অর্থাৎ 

বিঘাগ্রতি ১৩৬ হইতে ১১৭ পাউও পর্য্যস্ত পটাস 

মাত্র শস্যের গ্রহণযোগ্য । আবার ফস্ফরিক 

* পপ শপ 

চে 

০০১ হইতে 

($) £ 47710100106 50118 17610795610(0176 10170 00777 

7910 81105111111 3 000৮ 01 10 00181210 109 1)01 00710, 

0178 111819 70018) (01 [11705077) 01618561055 (027) 

৮ 88. 139701)0 1116 0167 00170607151 001 6119 11101127) 

198 4১9909018110)) (491011068) 101110 0026 0১০ 10000] 

1) 0179 15811005]] 86061011618 11012 0199 60 0৫610701 

৪৪ 61119] 10 3:41). 81017101018 (79, 40) 401 10)6 

€987£9010 ৪1101127) 50119 517. 00170881980 "03 07 1698 

1001 00100811906] 000) 10 7137 (1) 24), 

11101) 09 19105 85901160 8780 10 01090 0০ £768% 

15098 0: 17)0190 ৮0117 ( 00/026%10 9118%1077 8101 

76501)) ৪১০ $ 01401 610 69৮9] 10109170110 1010 

19 £610016]17 ৪58118))10.7 (1) 26), 27106 80106010116 01 

70189) আদ 120 16661107176 10 811 0178 ৮8770007 

80813591...... [0৮888 601061]1) 1)19561)৮ 18) ৮তঠা নি 

০ ৪৬০াও 18118 218600071৯,,---107010080 95/1001)105 0600) 

81১ 18177050106 19101570101) 01 0৫205117016 1১607৭18৮2৮ 

12) 150 08860610167, (00. 24). 510009৪9501 079 

8110৮118 001818170901 10178 360 12 0০ 00106, 01 

11775. (00. 23), 8702] 13917016011) 0650097 4487- 

6%188751 €7671854, ৫001. 7) 47164, * 

£ 1 112 

ককষক--আাবণ, ১৩৬৩।, 
সপ সি পলি ছি পিপি জ। 

6১ থগ। 
এ আচ পাস, রস. ০০৪০৪. এ, ৯৭. ৯. শসা শশা আজ 

* চ চে দত রর 

রা সম্বন্ধে দেখা যায় যে : আমাদের দেশের 

মাটীতে গড়ে শতকরা :১ ভাগ মাত্র থাকে (শিব- 

পুরে *১১, বর্ধমানে '০৪ ) এবং তাহার মাত্র একর 

তৃতীয়াংশ হইতে এক চতুর্থাংশ পর্যযস্ত বা শতকর৷ 

"০৩ তাগ হইতে "২৫ পর্য্যস্ত শস্যের গ্রহণযোগ্য 

অবস্থায় থাকে অর্থাৎ বিঘাগ্রতি একফুট গভীর 

ম!টীর মধ্যে মাত্র ৩১১ পাউগু হইতে ৪০৯ পাউও 

পর্যযস্ত থাকে। 

শস্য বিশেষণ সম্বন্ধে ধদি পাটকে গমেরই 
স্থান দেওয়া! যায়, তবে তাহার জন্য পুর্ববপ্রদত্ত 

ওয়ারি্টনের (১১9117)107) তালিক। মতে একর 

প্রতি বে পদার্থ যে পরিমাণে লাগে বিঘ। প্রতি 

তাহার এক তৃতীয়াংশ লাগিবে : অর্থাৎ বিঘ! প্রতি 

নাইট্রোজেন ১৬ পাউওু, পটাস সোড। ১০৪ পাউণ্ড, 

ফস্ফরিক এসিড ৭'*৩ এবং ঢুণ ৩০৮ পাঁউগু 
প্রয়োজন। ইহার সহিত মাটাস্থিত গ্রহণযোগ্য 

থাগ্ভের তুলনা করিলে দেখ। যায় যে, যে স্থলে ১৬ 

পাউওড গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন দরকার সেম্থলে 

মাটী হইতে মাত্র ৩.৪ পাউও পাওয়। যায়। এতস্ভিনন 

মিষ্টার ব্যাম্বার পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন যে, 

প্রতি বৎসর কলিকাত| অঞ্চলে বৈশাখ হইতে 

আশ্বিন পর্য্যস্ত ছয় মাস মধ্যে, বৃষ্টির সঙ্গে বায়ু 

হইতে এমোনিয়ারূপে প্রতি একরে ৩৪ পাউগু 

অগ্রব! বিঘা প্রতি ১১ পাউও নাইট্রোজেন শস্যের 

গ্রহণযোগ্য অবস্থায় মাটীতে পতিত হয়। এই 81৫ 

পাউণ্ড বাদে বাকি ১০১২ পাউও্ড নাইট্রোজেন 

ফাসরূপে প্রয়োগ ন। করিলে শস্য উপযুক্ত খাদ্যের 

অভাবে পুষ্টিলাত করিতে পারে না। এখন দেখা 

যাউক যদি গোবর সার দ্বারা এই ১০।২.পাউও 

নাইট্রোজেন যোগাইতে হয়, তবে কি পরিমাপ 

গোবর সারের দরকার। ডাক্তার বল্কারের 

পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, বাতাসে শুকান গোবরে 



ধর্থ 98 টি 

শতকরা ১৩৪ ভাগ ক আজ আছে। ু 

অন্থুপাতে হিসাব করিলে দেখ! যায় ৯৭০ পাউও 

গোবর সার প্রয়োগ করিলে এর ১০ পাইওড নাইট্রো- 

জেন পাওয়া যাইবে, অথব] বিঘা প্রতি ৯১০ মণ 

ব। আধ গাড়ী গোবর সার প্রয়োজন। আধ গাড়ী 

গোবরের দাম সুবিধা মত স্থানে ১২ টাকা হয়। 

যর্দ গোবর সারের পরিবর্তে খৈল ফাস দ্বারা এই 

১০ পাউগ নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হয়, তবে 

কত দিতে হইবে? পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে 

সরিষার খেলে শতকর। প্রায় ৫ কি ৬ ভাগ নাইটে।- 

জেন আছে। এই অনুপাতে হিসাব কৰিলে দেখা 

যায় ১ পাউও নাইট্রোজেন পাইবার জন্য ২০০ 

পাউগ সরিষার খৈল ফাসরূপে ব্যবহার করিতে 

হয় অর্থাৎ বিঘ| প্রতি ২/৭ মণ ঝ| ২।” মণ খৈল 

ফাস দিতে হয়, এবং তাখার মূল্য ৩২ টাঁকা মণ 

হিসাবে ৬২৭২ টাঁকা হইবে। যদি সোর] ফাস- 
রূপে ব্যবহার করিয়। সেই ১ পাউও নাইট্রোজেন 

প্রয়োগ করিতে হয় তবে কত লাগিবে? একথা 

বল। আবশ্তক যে বর্ষ আরম্ভ হইলে পর সোর৷! 

ব্যবহার করিবে না, কারণ ইহ]! সহজেই জলে 

ধুইয়। চলিয়া যায়, বর্ধারস্তের অন্ততঃ ২ মাস পুণের 
এবং গাছ অন্ততঃ আধ হাত উচ্চ হইলেই সার 

ব্যবহার করিতে হয়। আমাদের সচরাচর বাজারে 

যেসোর। পাওয়। যায় তাহাতে ভাল মন্দ অনুসারে 

"শতকর] ৫* হইতে ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সোরা 

(06001 00089) ) থাকে এবং তাল মন্দ 

অনুসারে সোরার দর ৩২ টাক! হইতে ৮ টাকা 
পর্য্যন্ত মণ প্রতি লাগে! বিশুদ্ধ সোরার মধ্যে 

শতকর1 ১৪৯৮ ভাগ নাইট্রোজেন আছে এবং 

বাজারের সোরার মধ্যে গড়ে মাঝামাঝি* শতকরা 

৭* ভাগ বিশুদ্ধ সোর! ধরিলে-_(মুল্যও মাঝামাঝি 

৬২ টাক! মণ ধরিতে হয় ) দেখা যায় যে বাঞ্জারের 

পট বা সিরা । : ৭? 
সস শি ৪ ০» ০ স্পা ২ ই চে শজিত। পপ শ শি শশী শাগিশ তত পপ 

সোরাতে ৯৬৬ ভাগ বা জিভ ন্কু ১০ ভাগ 

নাইট্রোজেন আছে। ফাসরূপে*১* পাউওড নাই- 

ট্রোঙ্জেন প্রয়োগ করিতে হইলে ১ মণ ১০ সের 

সোর। ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহার মূল্য ৬. 
টাক1 মণ হিসাবে প্রায় ৭২ টাক! হয়। ইহাতে 

স্প্টই দেখা যাইতেছে যে জমিতে নাইট্রোজেন 

( সোরাজান) প্রয়োগ করিতে হইলে কৃষকের 

পক্ষে গোবর ফাস প্রয়োগেই সর্বাপেক্ষা ব্যয় কম। 

ইহাও দেখা যায় যে, সচরাচর আমাদের জমিতে 
নাইট্রোজেন ( সোরাজান ) প্রয়োগ করিতে হইলে 

কূধকের পক্ষে গোবর কাস পুয়োগেই সর্বাপেক্ষা 

ব্যয়কম। ইহাও দেখ! যায় যে, সচরাচর আমা- 

দের জমিতে নাইট্রোঞ্জেন ভিন্ন অন্য কোন শস্ত 

খাদ্যেরই অভাব নাই।. তরে স্থল বিশেষে পটা- 

সের ও ফস্ফরিকেরও (1১014817200 00007 

1)10165 ) অতাব হইতে পারে। পূর্ব প্রদর্শিত 
বিলাতি শস্য বিত্েষণ তালিক] দৃষ্টে বলিতে হয় 
যে, পাটের জন্য ২৮৮ পাউগু গ্রহণযোগ্য পটাস 

মাটীতে আবশ্তক ; কিন্তু মাটী বিগেষণ দ্বারা দেখা 

যায় যে, স্থল বিশেষে মাটীতে মাত্র ১৩৬ পাউও 

শস্যের গ্রহণযোগ্য পটাস থাকিতে পারে। এরূপ 

অবস্থায় অবশিষ্ট ১৫ পাউও পটাস ফাসরূপে 

যোগাইতে হয়, এবং সে জন্য স।ধারণ ছাইই উৎ- 

কৃষ্ট। ছাইএর মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৪* ভাগই 

শস্যের গ্রহণযোগ্য পটাস। কলাগাছ, মান্নার ও 

তামাকের ছাইয়েতে অনেক বেশী। বিঘাপ্রতি 

আধ মণ ছাই প্রয়োগ করিলেই পটাসের অতাব 

মোচন হইবে । আবার ডাক্তার লেদাবের পরী- 

ক্ষাতে দেখ! যায় যে, আমাদের জমিতে সাধারণতঃ 

ফস্ফরিক এসিডের অভাব নাই । বিস্তীর্ণ তারত- 

ভূমির মাত্র ১০।১২ স্থানের ২1১ খণ্ড জমির মাটী 
বিখেষণ,করা হইয়াছে। আবার বিদেণীয়েরা 

ঞ 
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ভারত ই জার সকল স্ব স্ব দেশে রপ্তানি 

করিতেছে । আমাদের দেশে অস্থিসারের প্রয়ো- 

জন আছে এরূপ প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের স্বার্থের 

ব্যাথাত হইতে পারে | এরূপ অবস্থায় অস্থিসার 

সম্বন্ধে বিদেণয়দিগের মীমাংসার উপর কতদুর 
নির্ভর করা সঙ্গত পাঠকই তাহ! বিবেচন1 করিবেন। 
ূর্বপ্রদর্শিত ওয়ারিংটনের গমের বিশ্লেষণ ফল দৃষ্টে 
ধর! যায় যে, আমাদের পাটের জন্যও ২১ পাউও 

ফস্ফরিক এসিডের প্রয়োজন। তাহার অর্ধেকও 

যদি আমাদের মাটীতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে, 
তবে বাকি দশ পাউওড ফস্ফরিক, অস্থিসার প্রয়োগ 

করিয়। যোগাইনত হয়। অস্থিসারে শতকরা] ২১ 
ভাগ ফম্ফরিক এসিড পাওয়। যায়। বিঘাপ্রতি 

এক মণ অস্থিসার প্রয়োগ করিলেই পাটের পক্ষে 

যথেষ্ট হইবে। ইহাও এস্থলে বলা আবশ্তক যে 
অস্থিসারে শতকরা! ৪ ভাগ সোরাজান থাকে এবং 

অস্থিসার প্রয়োগ করিলে তন্্ারা কতক পরিমাণে 

সোরাজান প্রয়োগেরও ফল পাওর! যায়। অস্থি- 

সার পাটের জমিতে প্রয়োগ করিয়া অনেকে ভাল 

ফল পাইয়াছেন। অনেক স্থলে সেই উপকার অস্ি- 
সারের ফম্ফরিক এসিড দ্বারা সংঘটিত ন। হইয়া, 

তাহার সোরাজান দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। 

অস্থিসার প্রয়োগ করিলে তাহাতে ষে সোরাজান 

আছে তাহার অন্থপাতে হিসাব করিয়া গোব্রসার 

কি খেল কম দিলে ক্ষতি হইবে না । যাহ। হউক 

রাসায়নিক বিগেষণ ফল লইয়৷ এত কথা বলিবার 
এখনও সময় আসে নাই। কারণ আমাদের কৃষক 

সমাজের বর্তমান অবস্থাতে শস্য এবং মাটী উভয়ের 

রাসায়নিক বিএরেষণ দ্বার কোন্ জমিতে পাটের জন্য 
(কোন্ ফাস কি পরিমাণ ব্যবহার কর! উচিত, তাহা 
স্থির করিয়। কৃষিকার্য্য করা অতি দুরের কথা। এখন 
অন্ত সহজসাধ্য উপায় অবলঘ্বন কয়া আব্তক। 

নিনিগ্রালি। ১৩১৬ ৃ ১০ম খও | 

ক্ষেত্রে ফাস ররর | 

আমর! দেখাইয়াছি যে শস্তের পুষ্টির জন্য 

চারিটা বন্তই ফাসরূপে প্রয়োগ কর! স্থলতেদে দর- 
কর হয় £-যথা--নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্ফরিক, 

এবং চুণ। পরীক্ষা স্বরূপ অল্প পরিমাণ জমিতে 
অল্প পরিমাণে এই সকল বসন্ত প্রয়োগ করিয়৷ ফসল 
সম্বন্ধে তাহার ফল দেখিয়৷ সেই শগের জন্য সেই 

জমিতে কোন্ কোন্টি ফাসরূপে ব্যবহার করা! 
উচিত তাহ] স্থির করা যার । মনে কর তোমার 

জোত, হইতে তুমি এক বিঘ| জমি পাটের ফাস 
পরীক্ষার জগ্ত পৃথক করিয়া নিপে। সেই জমিটী 

সমানতাবে ছয়টি অংশে বিভক্ত কর। প্রথম অংশে 

বিন। ফাসে পাটের চাষ কর। দ্বিতীয় অংশে ওজন 

করিয়া অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন খৈলরূপে, অন্ন 

পরিমাণ পটাস সাধারণ ছাই রূপে, এবং অল্প 

পরিমাণ ফস্ফরিক অস্থিসাররূপে এবং অল্প পরিমাণ 
চুণ প্রয়োগ কর। তৃতীয় অংশে নাইট্রে্জেন বাদে 
বাকি ওটি প্রয়োগ কর। চতুর্থ অংশে পটাস বাদে 
বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। পঞ্চম অংশে ফস্ফরিক 

বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। এবং যষ্ঠ অংশে 

চ৭ বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। চাষ, বীজ 
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বপন, ₹ জল সেচন নি সম্বন্ধে সব অংশে সমান 

রূপ ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক অংশের শসা 

পৃথক পৃথক তাবে সংগ্রহ করিয়।! ওজন কর। 

ফসলের পরিমাণের তুলন৷ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে 

তোমার জমিতে কোন বস্র অভাব এবং কি ফাস 

দিতে হইবে। মনে কর প্রথম অংশে ২০ সের, 

দ্বিতীয় অংশে ৪* সের, তৃতীয় অংশে ২৫ সের, 

চতুর্থ অংশে ৪০ সের, পঞ্চম অংশে ৩৫ সের, এবং 

ষষ্ট অংশে ৪০ সের পাট হইয়াছে। প্রথমাংশে 

ফাস না দিয়া ফসল মার ২০ সের হইল অতএব 

ফাস দেওয়া আবশ্তক। দ্বিতীয় অংশে চারি 

প্রকারের বপ্তই প্রয়োগ করিলাম ফসল পাইলাম 

৯ মণ-__চতুর্ধ অংশে পটাস না দিয়া পাইলাম ১ 
মণ__অতএব পটাস দিবার প্রয়োজন নাই। আবার 

ষষ্ঠ অংশে চণ দিলাম না তাহাতেও সেই ১ মণই 
পাইলাম। অতএব চুণ দিবারও কোন প্রয়োজন 
নাই। আবার পঞ্চম অংশে ফস্ফরিক দিলাম ন।, 

ফসল /৫ সের কমিয়া গেল, অতএব ইহ! দিবার 

প্রয়োজন আছে। সেইরূপ তৃতীয় অংশে নাইটরে- 

জেন দিলাম না। ফসল ১৫ সের কমিয়। গেল। 

অতএব নাইট্রোজেন দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে 
পরীক্ষাদ্বা প্রতিপন্ন হইল যে পাটের জন্য তোমার 

জমিতে ফস্ফরিক এবং নাইট্রোজেনের প্রয়োজন। 

এইরূপ পরীক্ষাদ্ধারা কৃষক অল্প ব্যয়েই আপনার 

জমির জন্য কোন্ শশ্তের কি ফাস দেওয়া প্রয়োজন 

স্থির করিতে পারেন। আবার ফাস ঠিক হইলে 

ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তাহ] ব্যবহার করিয়] পরীক্ষা 

ঘারাই স্থির করিতে পারেন কোন্ শস্তের জন্য 

কোন্ জমিতৈ কি পরিমাণ ব্যবহার করিতে 

হইবে। আমাদের দ্রেশের কৃষকদের জঁন্ত ফাস 

ঠিক করিবার এই উপায়ই প্রশস্ত । 

রি শ্রেণী ছা রর | ৭৯ 

নি শ্রেণীয় জন্তুর চর্ম 

ইউরোপ, আমেরিক] ও অষ্টরেলিয়। দেশের 

প্রাণীতবৃধিদ্ পঞ্ডিতদিগের মনোমধ্যে সম্প্রতি 

এক অভিনব প্রকারের ছুঃধের উদয় হইয়াছে; 

সেই বিষম দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া! পাঠক 

মহাশয়ের! হাসিবেন কি কাদিখেন, আমি তাহা 
জানিনা; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এইক্প অপুর্ব 
ভাবের বিলাপকারী পুরুষদিগের সহিত আমি 

কোন মতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। 

বিদেশীয় প্রাণীতত্ববিদ পগ্ডিতেরা কহিতেছেন, 

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের নদ, 

নদী, তড়াগ, কূপ, ঝিল, বিল, জলাশয় প্রতৃতিতে 

যত অসংখ্য কোটী ভেক বিচরণ কবে, দুঃখের 
বিষয়, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তত 

অসংখ্য কোটি মানব পৃথিবীতে নাই। সাহেবদের 

আরও ছুঃখ এই যে, ভারতবর্ষের লোকেরা 

কুসংস্কার বর্জন পূর্বক যদি তেকমাংস তক্ষণ 
করিত এবং ভেকমাংসের ব্যবসায়ে মনোযোগী 

হইত তাহ হইলে ভারতের জাতীয় ধনের পরিমাণ 

বৃদ্ধি পাইত তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। ইউরোপ, 
আমেরিকা! প্রসতি দেশে ব্যাংএর মাংসে বহুবিধ 

ব্যঞ্কন ও মিষ্টান প্রস্তুত করিয়। তদ্দেশবাসীর। অনেক 

সহক্র টাকা আয় করেন, ইহাও শুন যায় এবং 

পড়া যায়। এই সকল মাংস ও মিষ্টান্ন, টাটকা 

( তাঙ্া) খাওয়৷ হয় এবং টিনের কৌটায় অথব! 
কাচের শিশিমধ্যে (বিরুয়ার্থ) প্রবদ্ধ (170592564), 

করিয়া রাখা হয়। তত্িনন ভেকের চর্ম বহুস্থানে 

বহুকারণে বিক্লীত হইয়! থাকে, এই চর্ম নানা- 

প্রকার জরর্য গ্রস্তত হয়। উপরি উক্ত প্রাণীতববিদ্ 
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পণ্ডিমিগের ইচ্ছা এই, ভারতবর্ষের লোকেরা 

যেন ভেকের মাংস ভক্ষণ ভেকের মাংসে খাদ্য- 

দ্রব্য প্রস্তুত এবং তেকের চণ্ম বিক্রয় করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন। “দুঃখের বিষ, ইহাদের এই কথ! 

গুলি ভারতবাসীরা কখন পালন করিতে সম্মত 
হইবেন না ইহা নিশ্চয়, কারণ ভারতের লোকের 

ইহা সমাজ, ধর্মশাস্থ ও দেশাচার বিরুদ্ধ । ইংরাজি 
১৯০৪-_৫ অব্দে পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে 

ব্যাংএর ব্যবসায়ে কত টাকা আদায় হইয়াছে, 

নিয়ে তাহার একট। সংক্ষিপ্ত তালিক। দেখুন। 

তেকের 
ভেকের ভেকের 'মাংসেপ্রন্তত 

ৰ চর্ম বিক্রয় মাংস বিক্রর মিষ্টান্ন 
০ প্িতি | 

টি | পাউও চি 

১] ইংলও ১৩৬৭ ৫৭৬ ২৯৮১ 

২ | স্কটলণ্ড | ১৪০০ ৭৮০ | ১৪৯১ 

৩ | চীন ২০০০ ৯০১ ১০২১ 

৩ | হলও ৮০৩ ৬৫১ ৮৮২ 

৫ | পটু'গাল ৯৮৪ ১১১২ হর 

৬ | স্পেন ২০১৩ ৪৮০ ৫০১ 

৭ | নিউ 

আমোরিকা। ৪০৯৯ ৭১১১ ৯৩১ 

৮ | ফ্রান্স ৬০৩২ ১৩৩৩ ৮০৯ 

৯ | অগ্রীয় ১১৭ ২৮৮ ৩৭৭ 

১০. | বুয়রদেশ ২৮২ ১১১ ৩৩৪ 

চি ১৩১৬ | চি থণ্ড | 
- 

চ্ঞ্জ্া গে। জাতীয় পশুর ও: সিনে 

চামড়ার কারবার যে পরিমাণে হয় অন্য কোন 

পশুর চর্মের ব্যবসা তাহার শতাংশের একাংশও 

হয় না। কিন্তু তাহাতে মুসলমান জাতির 
আয় বৃদ্ধি হয়, হিন্দুর কোন লাভ নাই ; কারণ 

হিন্দুর পক্ষে ইহ] শাস্ত্রীয় ও সামাজিক প্রথার 

বিরোধী । কতকগুলি কাধ্য মুসলমান জাতির 
এদেশে একচেটিয়। হইয়া গিয়াছে, অতি অল্প 

সংখ্যক অত্যন্থ নীচ জাতীয় সঙ্করবর্ণের হিন্দু ব্যতীত 

তাহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করে না। দপ্ত,বী, 
থালাসী, সারং, চামড়া বিক্রেতা, খানসামা, বাবু 

প্রভৃতির কার্য ইসলামীয় ব্যক্তিদ্বিগের এক চেটিয়া, 

সুতরাং গো-চর্ম বা মহিষ-চন্শের ব্যবসায়ে সর্ধ- 

শ্রেণীর লোকের অধিকার নাই। ভারতবর্ষে 

ইংরাজি ১৯০৬-৭ বৎসরে গো-চন্ম ও মহিষ-চর্ছে 

- গড়ে প্রায় উনিশ লক্ষ টাক। আদায় হইয়াছিল। 

ইহার মধ্য হইতে শ্স্ক, ইনকমট্যাক্স, লাইসেন্স 
ফি, খরচার টাক! প্রভৃতি বাদ দরিয়া একাদশ লক্ষ 

টাক মাত্র লাভ ছিল। ইহার কিয়দংশ নিয় 

শ্রেণীর হিন্দুর হস্তগত হইয়াছে, বাকী টাকা গ্রীক 

সওদাগর, য়িহুদী বণিক, ইংরাজ ব্যবসায়ী এবং 
মুসলমানদিগের করায়ত্ব হইয়৷ গিয়াছে । 

মেষ, মৃগ, ব্যান, (সিংহ, ভন্নুক প্রভৃতির চর্ম, 

এদেশে কোন কালে প্রকৃত ব্যবসার, ঞ্িনিষ বলিয়া 

সংগৃহীত হয় নাই। শার্দুল, সিংহ, মৃগ, ও হস্তীর 
চর্ম বিক্রয় কর! হিশশান্ত্ মতে নিষিদ্ধ। কারণ 

এই সকল চর্ম যোগাসন রূপে ব্যবহৃত হইবার 

বিধি আছে। মেবের চর্ম কখন কখন কোন 

কোন স্থানে বিরীত হইয়া থাকে । কিন্তু বিদেশে 
যেমন তাঁহার আদর, এদেশে তত নহে। এদেশে 

মেষের চর্ম্দে অতি অল্প সংখ্যক জিনিষ প্রস্তত হুইয়। 
,থাকে। 
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কলিকাতা সুপ্রপিদ্ধ (71751 € ক্যাপিটাল ) 
নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত লুক সাহেব বিবেচনা করেন, কুম্তীরের 
চ্মের ব্যবসায়ে ভারতবর্ষবাসী প্রতিবর্ষে অনেক 

টাক। উপাজ্জন করিতে পারেন। কথাট। আমর! 

কথন পরীক্ষা করিয়া! দেখি নাই, কিন্তু বৃন্দাবন 

ধামে আমি অনেক বৎসর পুর্ধে এক ইউরোপীয় 
পুরুষকে বহুমূল্য দিয়া হস্তীচম্্ম ও কুস্তীর চর্ম ক্রয় 
করিতে দেখিয়াছিলাম। তিনি একটা স্ুবৃহৎ 

হস্তীচম্্ম ১৫০২ টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন এবং 

একট। বৃহদাকার কুম্ভীর চামড়া ন্যুনাধিক ছুই*শত 
টাকায় ক্রয় করিয়। ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন। 

এই কুস্তীর মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর নগরতলবাহিনী 

মহানদীতে নিহত হইয়াছিল এবং এ হাতী 

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার রাজ্যন্থিত এক প্রকাণ্ড 

অরণ্যে বিচরণ কৰরিত। তারতবর্ষে কুম্ভীরগণ 

বাইশ শ্রেণীতে বিতক্ত, ইহার মধ্যে দশ প্রকার 

পুরুষ এবং বার প্রকার স্ত্রী। কুম্তীরদিগের মধ্যে 

পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। ইহাদের নাম 

নিয়ে উল্লেখ কর। যাইতেছে। পুরুষ জাতীয় 

কুম্তীরের নাম__€১) অলক (২) অঞ্জন (৩) কোটাল 

(৪) জলহর (৫) নক্র (৬) সুপক্ষ (৭) গবাক্ষ ৮) 

তৈরব (৯) চিত্রক (১০) গজকচ্ছপ। স্ত্রী জাতীয় 

দিগের দ্বাদশ নাম এই--(১) পরোক্ষী (২) চতুর 
(৩) জ্যোতি (8) শিশু (৫) সোহনা (৬) কমল! 

(4) কঞ্চকাস্তি (৮) জটাহী (৯) মযুরী ৫১০) তাপসী 

(১১) তড়িত। (১২) পাণিপর্া। লুক সাহেব 

বলেন, ভূবনবিখ্যাত আমেরিকার কুস্তীর অপেক্ষাও 

ভারতবরয়,কুম্তীরের চণ্ম বহু মুল্যবান। আমরা 
এ বিষয়েরও কখন উত্তম রূপে পরীন্ষ করিয়। 

দেখি নাই। অগাধ জলে কুমীর ধরিয়া তাহাকে 

নিহত করিয়া, তদনস্তর তাহার চন সংগ্রহপুর্বক 
) 

১৯ 

নিম শ্রেণীয় জত্তর চর্ম । ৮১ 

ব্যবসা করা ভারতবাসীর প্রবৃত্তি ও পরিশ্রমে 
কুলায় না। সুতরাং এ বিষয়ে ঘিশেষরূপে কেহ 
উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়৷ আমবা আশ! 
রাখি ন1। ৃ ঞ 

বাকী আছে সাপের চামড়ার ব্যবসা । এই 

বিষয়টা একটু বিস্তুতর্ূপে আলোচনা করিব মনে 
করিতেছি । প্রতিবর্ষে গড়ে এদেশে বিংশ সহত্র 

সপ্তশত মনুষ্য সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করে। 
তত্তিন্ন লক্ষাধিক পশু সাপের বিষে মরিয়। যায়। 

ইউরোপীয় রাঁজকর্তৃপক্ষগণ অনুমান করেন, সর্পের 
বিষে যত প্রাণী মরে মনুষ্যের হাতে বা! রোগাদি 

কারণে তত সাপ মরে না; ্বতাবতঃ সর্পগণ দীর্ঘ- 

জীবি হইয়া থাকে, কারণ ইহার! যোগীর শ্যানক 

বায়ুভৃক এবং বৎসরের মধ্যে গুহায় প্রায় ছয় মাস 

কাল যোগসাধন করে। প্রতীচ্য দেশের স্ত্রীলো- 

কের! পক্ষীপুচ্ছ দ্বারা যেমন অনেক সৌধীন 
জিনিষ প্রস্তত করা ইয়া! লন, তেমনি সাপের চামড়ায় 

টাকা রাখিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাগ, কোমরবন্ধন, 

কেশের দড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার ভাল ভাল 

জিনিষ তৈয়ার হইতে পারে । হলও ও আমেরি- 

কার অনেক ধনবান ব্যক্তি জাবা দেশে এ: 

19111109711) 9010)1901% নাম দিয় সং্প্রত্তি 

এইরূপ ব্যবসাগার খুলিয়াছেন, তদ্দারা অনেক 
টাক! লাভ হইতেছে এবং পৃথিবীর নানাদেশের 

লোকের সর্পচম্্ চাহিয়া পাঠাইতেছেন। ইহাদের 

পুঁজি মোটে দেড় লক্ষ টাকা মাত্র। ইহারা এক 
আন। হইতে ৫২ টাক] পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া সর্প বা 
সর্পের চম্দ খরিদ করিয়া থাকেন। জাব! দেশে 
সাধারণ সর্পের মূল্য এক আনা। ত্রয়োদশ ফিট 
দীর্ঘ সাপের দাম ছুই টাক] মাত্র । মালয় দ্বীপের 
১৮ ফিট লম্বা এক প্রকার ক্প্ট সর্পের মূল্য সাড়ে 
চারি টাকার অধিক নহে। মান্্রাছের বাণিজ্য- 



৮২, 
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বিভাগের ও প্রধান | কম্মচারী চাটারটন » সাহেব লিখি- 

য়াছেন, দক্ষিণান্বর্তে সম্প্রতি সাপের চামড়ার 

কারখানা খুলায় তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে 

বিক্রীত হইতেছে এবং এতদ্বারা অনেকে অনেক 

দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নৃতন আয়ের পথ উন্মোচন 

করিতেছে। | 

ডাক্তার ফেরার সাহেব বহুকাল ভারতবর্ধীঁয় 
চিকিৎসা-বিভাগে চাকুরী করিয়াছিলেন। ইনি 

জীবিতাবস্থায় একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা! করিয়। 
অমর হইয়া! গিয়াছেন। গ্রন্থের নাম 117505- 
60118, ইহার মূল্য একশত টাকা। কলিকাতার 
স্থবিখ্যাত পুস্তক্ষ বিক্রেত৷ থ্যাকার ম্পিঙ্ক কোম্পা- 

নীর দোকানে ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। 

ইহাতে নুযুনাধিক সপ্ত শত প্রকার ভারতবাঁয় 
সর্পের বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৎসঙ্গে সর্প 

চিকিৎসার ইতিবৃত্ত সনিবিষ্ট 'আছে। তত্তিনন 

বনুশত চিত্রও দৃষ্ট হইয়। থাকে । ফেরার সাহেব 
লিখিয়াছেন, "এই সকল সর্প মধ্যে এমন অনেক 
সাপ আছে; যাহাদের চর্ম গো ও মহিষের চ্দের 

ন্তায় মজবুত অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং সহজে 

' অগ্নিতে দগ্ধ বা বৃষ্টিতে বিকৃত হয় না। এই চর্ম 

দ্বারা বছ প্রকার মূল্যবান জিনিষ প্রস্তত হইতে 
পারে এবং তাহা রাজ! ও সম্রাটদিগের ব্যবহারের 

উপযুক্ত। এক একট! সর্পের চাঁমড়া বহুমূল্যে 

এবং দেশ বিদেশে আদরে বিক্রীত হয়। মধ্য 

প্রদেশের অরণ্যের এক একট। অজাগর সর্পের চশ্দ 

আমেরিকায় ৬৮ টাক মূল্যে বিক্রীত হইয়। থাকে। 

সাওতাল পরগণার বনের বড় বড় সর্পচর্্ম ৫০ 

টাকার নৃনে বির হয় না।” ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
সাহেবের মতে পাইথন (1১51)07)03 18101101719) 

নামক সর্প ৩৭ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়; বর্ণ ধূসর, 

রর ++ সপ শপ শক কা 

ল্যাজ কষ এবং ফণ। ধুর রঙ্গের হইয়া +থাকে। 

টা ১8% ১৩১৬। 
শা শাসক শশা সপ আস আপিল ৮ ০৭ ৩ ৯ পা 

্ পি তলত শ ৪২০ 

চ8৮ 
এ শাসন সস 

ক চে 

ফপাঁর ২ উপরে বড় বড় ডফ্কোটার : মত চিত্র আছে। 

পশ্চিমঘাট পর্বতে ও বনে ইহ] পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় 

বিচরণ করে এবং মাল্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্নেক 

স্থানে ইহা তদেশীয় অর্দ সত্য লোকদিগের দ্বার! 

গৃহপালিত হইয়! থাকে । মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহার 
চর্দ্ের যূল্য ৪০২ টাকা পর্য্যস্ত হইতে দেখা যায়। 

সার্পেন্টীভোর, (807170161৮৮) নামে আর 

এক প্রকার বৃহদাকার সর্প সোজ। হইয়। দাড়াইতে 

পারে এবং ইহাদের এমন অদ্ভুত প্রতিতা যে, 
ব্যাত্র হইতে কাষ্ঠ বিড়াল পর্যন্ত সকল প্রকার 

বন্য জরন্তর রব ইহার। অনুকরণ করিতে সক্ষম হয়। 

এই সাপ দেখিতে অনেকট1 গোক্ষুর সর্পের ন্যায় । 

ইহাদের চর্ম একশত টাকাতেও বিলাতের বাজারে 

বিক্লীত হইতে দেখ! গিয়াছে। কানাডা, ব্রহ্ম 

দেশ ও ব্রিবাছুরের বনে অজাগর সর্প অনেক 

থাকে, ইহাদের চামড়। যোগী ও রাঙ্জ। এবং সত্ত্রাট- 

গণ আসনরূপে ব্যবহার করেন। পটুগালের রাণী 
একদ]। এইরূপ এক স্ুবৃহৎ চন্মম কোন ভারতবর্ষ 

প্রবাসী গ্রীক বণিকের নিকট হইতে এক সহত্র 

মুদ্রা মূল্যে থরিদ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার 
বনের কৃ সর্প ( কালিয়! )ও গেক্ষুর সাপদিগের 

চর্দম এত আশ্চর্য্য তাবে চিত্রিত যে ইউরোপীয় 

রাসায়নিক পগ্ডিতেরা বন্ুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও 
ইহার রং বদলাইতে পারেন নাই এবং এ চিঞ্জের 
অনুকরণ করিতেও অক্ষম হইয়াছেন। ইহাদের 

চামড়াতেও অনেক ভাল ভাল সৌখীন এবং মুষ্জ্য- 
বান জিনিষ গ্রস্ত হয়। ঘাটশীলা, সপ্তভূষ, 

ময়ুরভঞ্জ, ত্রিবাস্থুর, গিধোড় প্রভৃতি স্থানের অরণ্যে 

সর্পনংখ্যা বছ। ন্ 

«কবত” বা কিরাত নাষে এক প্রকার সর্প 

দরক্ষিণাবর্তের প্রায় সর্বস্থানে পাওয়া যায়। বন্ধে 

প্রেসিডেন্িতেও ইহা। যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়! 
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থাকে। বাঙ্গালা, আলাম, উড়িখা, বিয়ার & 

পশ্চিমোতর প্রদেশে ইহ। প্রায় মানুষের চক্ষে 

পড়ে না; এ সকল অঞ্চলে ইহাদের বসতি নহে 

বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আকার ৫ ফিট 

পর্য্যস্থ দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। এই সাপ দেখিতে 

অতীব সুন্দর এবং ইহাদের চর্ম অতিশয় কোমল, 

স্ুখম্পর্শ ও মনোহর । এমন শোভাময় চামড়া 

কোন জন্তর প্রায়ই দেখাযায় না । বহু প্রপার 

সুন্দর ও কৌতুককর চিত্রে ইহাদের চম্খব স্বতাবতঃ 
চিত্রিত। এই সকল চিত্রের বধর্ণও তিন্ন তিন্ন। 

ইহার লাটিন নাম 

ইহার বিষ অত্যন্ত তীক্ষ ; ইহা দংশন করিলে 

তিন চারি ঘণ্টাকাল মধ্যে মানুষ মরিয়। যায়। 

ইহার চর্মের নির্দিষ্ট মূল্য নাই, কিন্তু ইউরোপের 
বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকের! অত্যুচ্চ মূল্যে ইহ! 
খরিদ করিয়। থাকেন। তদনস্তর আর এক 

প্রকার সুন্দর সর্প আছে: তাহার নাম 10100 

10101051 ইহার দেশীয় নাম গভ্ববাদণ”। 

মালাবার উপকূলে ইহার জন্ম | শুন! যায় ইহার 

চম্ম বহুমূল্য। আর এক জাতীয় সাপ আছে, 
যাহার নাম “দরী”। দরী শব্দের অন্ত অর্থ সতরঞ্চ, 

কার্পেট এবং বিছানা; এই জঙ্ত ইংরাজীতে এই 

১1010581123 (হিট 1আ0)৯ 1 

০10০1104 11513)২110 015, 

» ১০1] 109 0100 13111101191 15111019651) 2179 

[80৬০ 1)10501505 016 01000009901 

21010 0017 05 ১0৭41511111 1)11, 

1301 216 041২1)11১, 02108002. 1১0510 
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নিয় শ্রেণীয় জন চর্ম |. 
* ২ পি ০০১০৭৮০৯৪৯৪ 

সাপের নাম 08 2) | পারস্য, আরব্য, 

তাতার, মরক্কো, মিশর, তুরস্ক ও যিছুদীদেশে ইহার 
চম্ম বহু কাজে লাগে এবং প্রতি বৎসর তথায় 

অনেক টাকার কারবার হয়। »আর এক প্রকার 

সর্পের নাম “মুরাশী" অর্থাৎ হীরক; ইংরাজিতে 
ইহার নাম 1)151101)1 31718561 ইহার চন্ম এত 

উজ্জ্বল (1)710111) যে, সর্প মরিয়! গেলেও চামড়ার 

সুন্দর ওজ্ভ্বল্য নষ্ট হয় না। এই সাপের চর্মও 

বহু মুল্যবান। নীল বর্ণের আর এক জাতীয় 
সর্পের সাম 190])15 (100817) দেশীয় নাষ 

'কৃতান্ত”। ইহার বিষ অত্যন্ত তীব্র, চিকিৎসক 

আসিবার পূর্বেই দ্ট ব্যক্তি জীবলীল। সপ্রণ করে। 
ইহার বিষদপগ্ দীর্ঘ হয় এবং ল্যাজ ক্ষুদ্র তিন্ন দীর্ঘ 

হয় না। এই সর্পের চম্ম গ্রশত্ত, স্বকোমল, বৃহৎ, 

স্থশোভন এবং বছ মৃণ্যবান, কিন্তু সচরাচর সর্বঞ্র 
পাওয়। যায় না। 

এইরূপে বহুপ্রকার সর্পের নামোল্লেখ করা! 

যাইতে পারে, ধাহাদের চন্মে বিবিধ প্রকার দ্রব্য 
প্রস্তত করিয়া ব্যবস। দ্বারা অর্ধোপার্জন হইতে 

পারে, কিন্ত সর্প ন! “পুধিলে” (ছাগাদি পশুর স্তান়্ 

গৃহে প্রতিপালন না করিলে) এই ব্যবসা চল! 
কঠিন অথব। অসম্তব। সাপকে 1))779961866 

কর! অর্থাৎ পোষমানান কি সহঞ্জ কথা? সাপের 

চামড়ার ব্যবসায়ে অনেক টাক। লাভ হইতে পারে 

ইহা স্বীকার করি, কিন্ত নান! কারণে ইহ। আমাদের 

পক্ষে অসুবিধাজনক, তত্তিন্ন ইহ। নিরাপদ নহে। 
ছুঃখের বিষয় ভারতবাসী হিন্দুর পক্ষে এই একট। 

বিভাগের ব্যবসায়ে কিছুই আয় হইবার সম্তাবন। 
নাই, এই বিভাগীয় কারবাকে আমাদের আয়ের 

ঘরে শৃন্ত ভিন্ন আর কিছুই দেখি ন। 

শ্ৎন্মানন্দ মহাতারতী। 

০ কি টি 



৮৪ 

, দুর্ধী। 

শিশু ও বোগ্র পক্ষে হৃপ্ধই একমাত্র খাগ্। 

দৃাগ্যরুমে ভারতবর্ষে যেরূপ ভাবে হুপ্ধের ব্যবসা! 
চলিতেছে তাহ! চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত 

হয়। কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে ছুপ্ধ দোহন 

করিতে গোপগণ বে নিষ্ঠুর প্রণালী অবলম্বন করে 
তাহা পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গোপগণ 
গাভীর গর্ভে বাশের চুঙ্ধা প্রবেশ করাইয়া ফুক 

দেয় ; ইহাতে রক্তমিশ্রিত ছুপ্ধ গাতীর স্তনে প্রবেশ 

করে। পরে গোপগণ এই হছুপ্ধ দোহন করিয়। 
লয়। তখন গাঁতী যন্ত্রণায় ছট ফট. করিতে থাকে । 

কিন্তু নির্দয় গোপের প্রাণে কখনও দয়ার উদ্রেক 

হয় না। বল! বাহুল্য মাত্র যে এই হুপ্ধ অতিশয় 
অস্বাস্থ্যকর। হিন্দুগণ গাভীকে মাত্রূপে পুজা 
করে। কিন্তু এই হিন্দু গোপগণ কখনও গাতীর 
প্রতি দয়া প্রকাশ করে না। তাহার! গাতীর্দিগকে 

যেকিরূপ কদর্য্য ভাবে রাখে তাহা বর্ণন। করা 

অসাধ্য। তাহার! কদাচিৎ গোয়াল ঘরের মলমৃত্র 

পরিষ্কার করে। গাভীগণ এই মলমুত্রযুক্ত ক্লেদের 
উপর শয়ন করে। এই ক্লেদ দুগ্ধ দোহন কালে 

দুগ্ধে পতিত হয়। * ইহাতে; ছুপ্ধ-_ বিষাক্ত হইবে 
না কেন ? | 

ইহ! সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে টাই- 
ফয়েড জ্বর, কলেরা, ধনুষ্টুঙ্কার, ডিপ থেরিয়া 

প্রভৃতি মারাত্মক পীড়ার বীজ-মিশ্রিত জল, ছুগ্গে 

রুষক-- শ্রাবণ, ১৩১৬। | ১০ম খণ্ড । 

মিশ্রণ করায় এই সকল ব্যাধি মনুষ্য শরীরে প্রবেশ 
করিয় বহু লোকের জীবন সংহার করে। বিষাক্ত 
জল ছুগ্ধে মিশ্রিত করিলে ছৃষ্ধত বিষাক্ত হইবেই, 
এমন কি বিষাক্ত জলে হুগ্ধের পাত্র ধৌত করিলেও 

দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া থাকে। গাভীকে বিষাক্ত জল 
পান ও বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে দিলেও দুগ্ধ 
বিষাক্ত হয়। এতদ্দেশীয় গোপ ও অন্তান্ত দুগ্ধ 
ব্যবসায়ী চাষা লোক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভ্ঞ। 
তাহার! গাভীর খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কিছুই বিচার 

করে না; পর্ত ছুগ্ধে, ডোবা? নালার দূষিত জল 

মিশ্রিত করিতেও ইতস্ততঃ করে না। অতিশয় 

পরিতাপের বিষয় এই যে, ধাহার। এই ছুপ্ধ পান 

করেন তাহারাও ছুগ্ধের বিশুদ্ধত। সম্বন্ধে কখনও 

চিন্তা করেন না। বিষাক্ত হুপ্ধ পান করিয়া 

এতদ্দেশীয় হাজার হাজার শিপু সন্তান পিতা 
মাতার অঙ্ক শুন্য করিয়। প্রস্থান করে। যতদিন 

শিশু মাতৃত্তন্ত পান করে ততদিন তাহার কমল 

নধর দেহ দর্শন করিয়া পিতা মাতা আনন্দে 

পুলকিত হয়, কিন্ত যেই খরিদ] ছৃপ্ধ প্রবর্তন অমনই 

শিশুর অজীর্ণ রোগের আবির্ভাব । শিক্ষিত সম্প্র- 

দ্রায় দুগ্ধের ব্যবসা নিজেদের হাতে গ্রহণ ন! করিলে 

কখনও এদেশ হইতে এই অকাল মৃত্যু তিরোহিত 
হইবে না। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাধ্য ব্যতীত দূষিত কি 
বিশুদ্ধ ছুগ্ধের পার্থক্য নির্দেশ কর! যায় না। অণু-' 

বাক্ষণ যন্ত্রস্থ উভয় বিধ দুগ্ধের প্রতিকৃতি নিষ্র সস 

প্রদত্ত হইল £-_ 



দর্থ সংখ্যা | ] 

দুগ্ধের উপাদান শর্করা, নবনী, ছানা, (কেজিন্) 
এবং কয়েক প্রকার লবণ। এই সকল পদার্থ 

জলে মিশ্রিত হইয়া দুগ্ধ প্রস্তত হয়। ছুগ্ধের উপা- 
দান রক্তের উপাদানের অন্ুরূপ। বিভিন্ন জন্তর 

হুগ্ধে এই সকল উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে অবস্থান 

করে। 

বিভিন্ন ছুগ্ধের একশত ভাগে কোন্ উপাদান 

কত পরিমাণে অবস্থান করে তাহার এক তালিক। 

নিয়ে প্রকাশিত হইল £__ 

ছুগ্ধের বিবরণ | জল কা বনী ছানা রি 

নাবী দুগ্ধ ূ ৮৯০ | 8৩ [২৬1৩৯ | ০'২ 

গাভী দুগ্ধ (৮৬০ [৫০ [৪০ [৩৩1 ০৭ 

মহিষ দুগ্ধ 27175 ৬ 

ছাগ দুগ্ধ ৮৭৬ | ৪০ | ৪'০ | ৩৫ ০৯ 

গর্দত দুগ্ধ চা রি ১৩ (২৩ | 5৪ 
র 

মাতৃ হুপ্ধ ও গর্দত হুপ্ধ প্রায় একরূপ। এই 

জন্য মাতৃন্তন্টের অভাব হইলে গর্দত ছুদ্ধ ব্যবস্থা 

কর] যায়। মহিষ ছুগ্ধে অধিক পরিমাণে নবনী 

থাকার ইহ। শিশুর পক্ষে দুম্পাচ্য। গাতীর ছুগ্ধেও 

মাতৃ হুপ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নবনী অবস্থিত ; 

এই জন্থ গাভীর হুগ্ধও জীর্ণ কর! শিশুর পক্ষে 

কঠিন। গাভীর হুগ্ধে সমপরিমাণে ফুটন্ত জল ও 

কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ শর্কর] মিশ্রিত করিলে শিশুর পক্ষে 

ইহ] উপযুক্ত খাদ্য হয়। ছাগ ছুগ্ধ সর্দি, কাশী ও 
পেটের পীড়ার পক্ষে অতিশয় উত্তম। কিন্তু ইহ! 
মাতৃ কিন্ব। গর্দত হুগ্ধের ন্যায় স্ুপাচ্য নহে,। 

বাম়ুমগুলে নানাপ্রকার অনৃষ্ত বীজাণু (উত্ভিদণু) 
অবস্থানকরে। ইহাদের এক জাতি, হুগ্ধের শকরা 

দুগ্ধ। ৮৫ 

ত্বরায় বিকৃত করিয়। অগ্রত্থে পরিণত করে। এই 
অগ্ন, হু্ধের ছান! গাঢ় করিয়া দ্বপ্ধ বিকৃত করে ও 
ক্রমশঃ দধিতে পরিণত করে । এতদ্বতীত আরও 
কয়েক প্রকার উদ্ভিদণু ছুগ্ধ বিষ্তীত করিয়। থাকে। 

কলিকাতায় রাসী ছুগ্ধ ব্যতীত টাট.ক] ছুগ্ধ 
পাঁওয়! হুর্ঘট | দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণ পুব্ব দিন অপরাহের 
হুপ্ধ লৌহ কটাহে জ্বাল দরিয়া রাখিয়৷ দেয়। পরদিন 
প্রাতে এই দুগ্গের সর উঠাইয়। রাখে এবং পরে উহা 
বাজারে বিক্রয় করে। এই বাসীছ্প্ধ যে কেবল 
নান। রূপ উত্তিদণু দ্বার। দুষ্ট হয় এমন নয়, ইহা 
কটাহে অনেকক্ষণ থাকে বলিয়া ইহাতে কটাহের 
কলঙ্কও মিশ্রিত হয়। চ] গ্রপ্তত করিতে এই হুগ্ধ 
ব্যবহার করিলে চ৷ কৃ্চবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কারণ 
চার ট্যানিক-এসিড, হুপ্ধের লৌহ সংযোগে কালী 
প্রস্তুত করে। লৌহ মিশ্রিত খাদ্য অতিশয় দুষ্পাচ্য 
এবং ইহাতে কোষ্ঠ কঠিন করে। 

দুগ্ধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কয়েক প্রকার 
প্রণালী নিয়ে উদ্ধত হইল £__ 

এক সের ছুগ্ধে ২০ গ্রেন বাইকার্বনেট -অব - 
সোডা যোগ করিলে হুপ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত অবিকৃত 
অবস্থায় বক্ষ করা] যাইতে পারে। 

দুগ্ধ ৯৬০ ডিগ্রি (ফারেনহিট.) উত্তাপে ১৫ 
হইতে ২০ মিনিট জ্বাল দিয়! ফুটন্ত জলে ধৌত 
বোতলে উত্তমরূপে বন্ধ করিলে ইহ! কয়েক দিন 
পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পার! যায়। 

২১০ ডিগ্রি (ফারেনহিট.) উত্তাপে ছুগ্ধ ১৫ 
মিনিট জাল দিলে দুগ্ধ বিকৃতকারী সমুদায় বীজাণু 
বিনষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতেও ছুই একটী বাঁজাণু 
জীবিত থাকে এই জন্য এঁদুপ্ধ বোতলে ভরিয়। 
কক দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া পুনরায় ইহাকে ২২০ 
ডিগ্রি ( কারেনহিট. ) উত্তাপে ফুটন্ত জলের মধ্যে 
২০ মিনিট রাখিতে হয়। তৎপরে জল শীতল 
হইলে এ বোতল বাহির করিতে হয়; নচেৎ উত্তপ্ত 
বোতল বাহির করিলে ইহা ফাটিয়া যাইতে পারে। 
লবণ মিশ্রিত জলে বোতল উত্তপ্ত করিলে আরে! 
ভাল হয়। এইরূপে ছুঙ্গের জীবাণু ধ্বংস করিপে 
এই দুগ্ধ বহু দিন অবিরত অবস্থায় রক্ষা করা 
যাইতে গারে। শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী । 



৮৬ 

. শ্রাবণ__১৩১৬। 

ভারতে ব্যবসায়ের জন্য ফল 

উৎপাদন | 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ফল মানুষের একট? 

প্রধান খাগ্চ বলিয়। পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। 

তখন অন্ঠান্ত খাছ্শস্ত উৎপাদন এবং তৎসমুদয় 

সম্পূর্ণ থাগ্োপযোগী করিবার জন্য রন্ধনাদি কর। 
অপেক্ষা ফল মূলাদি সংগ্রহ সহজ বলিয়৷ বিবেচিত 

হইত। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ও সত্যতা বিস্তারের 

সঙ্গে সঙ্গে কিন্ত ফলের আদর কিছু কমিয়াছে 

এবং অন্যান্ত খাছাদির প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, 

তথাপি দেখ! যায় যে, ফল মানুষের থাছ্ের 

একটী প্রধান উপাদান এবং এমন কোন দ্রব্যই 
নাই, যাহ। ইহার স্থান অধিকার করিতে পারে। 

ভারতের ফল ব্যবসায়ের ব্তমান অবস্থ। | 

সাধারতঃ দেখিতে পাওয়। যায় যে, ইউরো'পীয়গণ 

ফলের জন্য যেরূপ লালায়িত, তারতবধাঁয়েরা তদ্ধপ 

নহে। তাহার কারণ ইউরোপে অতিকষ্টে ফল উৎ- 

পাদন করিতে হয়, আর এখানে অনায়াসে উৎপন্ন 
য়, তথাপিও এখানে লোকের কোন না কোন ফল 
ব্যবহারের ইচ্ছা স্বতঃই বলবতী। এমন €িহিন্দু 

ক্ৃষক- শ্রাবণ, ১৩১৬। [ ১০ম খণ্ড। 
৮০ 

শাস্ত্রে শ্রাঞ্ধারি কিন্বা৷ বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক উৎ- 
সবে নারিকেল, বেল, কল! প্রভৃতি বিতিন্ন জাতীয় 

ফল ব্যবহারের বিধি নিবদ্ধ আছে। কিন্ত দারিদ্র 

বশতঃ অনেক লোকে এখন ফল তর্দুরের কথা, 

থাগ্শস্তই সংগ্রহ করিতে পারে না; অধিকন্ত ফল, 
বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়। অনেকের ধারণও 

কমিয়াছে; এই সকল কারণে বঙ্গদেশে ফলের 

ব্যবহার ক্রমশঃই কিঞ্চিৎ হ্বাস পাইতেছে। 

ভারতের অন্তাত্র যথেষ্ট ফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

আবার সাধারণতঃ সহরের লোক অপেক্ষা মফঃ- 

স্বলের লোক অধিক ফল ব্যবহার করে। কারণ 

পল্িগ্রামে ইহা সহজ প্রাপ্য ও সুলভ, কিন্তু সহরে 

ছুপ্াপ্য এবং মুল্য । স্তরাং ভারতে ফলের 

ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, ফলের মূল্য 
যাহাতে হাস হয় এবং সহজে যাহাতে ভাল ফল 

পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা কর। আবশ্তক। অধিক 

মাত্রায় ফল উৎপাদন করিতে পারিলে ফলের 

দাম নিশ্চয়ই কমিয়! যাইবে, কিন্তু নিক ফল 

বাজার হইতে অপসারিত করিতে দীর্ঘকালব্যাপী 

প্রযত্রের আবন্তক | এক্ষণে যাহার ফলের বাগান 

করিয়। ফলের ব্যবসা চালাইতেছেন কিন্বা মাহার 

ফল ক্রয় করেন, উভয় পক্ষই বুঝেন না যে, নিকষ 

ফল সমুদয়ে বাজার: ছাইয়া' পড়িয়া কি অনিষ্টই 
সাধিত হইতেছে । এক পক্ষ যাহা হউক কিঞ্চিৎ 
উপস্থিত লাতের জন্য এবং অপর পক্ষ সস্তায় 

কাজ মিটাইতেই ব্যস্ত। ইহাতে পরিণামে তান 

জাতীয় ফল বাজারে ক্রমশঃ ছুত্পাপ্য হইয়া উঠিবে। 

অনেক জাতীয় ভাল আম ও দুই এক জাতীয় 

গোলাপজাম এখন আর বাজারে দেখিতি পাওয়া" 

যায় না এনং যদি গ্রদেশের ভদ্রমগুলীর ভাল ফল 

বাবহারের দ্রিকে এখনও দৃষ্টি না পড়ে, তবে উৎ- 

কষ্ট ফল সকল কাহাগ জন্ত উৎপন্ন হইবে! 



৪র্থ সংখ্যা | ] 

ভারতের ফল বৃক্ষ । 

উদ্ভিদ শান্ত্রান্ুসারে বিভাগ করিলে ভারতের 
ফল বক্ষা্দি বহুবিধ বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। সামান্ঠ 

টে'পারি গাছ হইতে প্রকাণ্ড কাটাল গাছ পর্য্যস্ত 

বহুতর গাছই এই ফল বৃক্ষের অন্তর্গত। প্রায় ১২৫ 

প্রকার উল্লেখযোগ্য ফল বৃক্ষ ভারতবর্ষে আছে এবং 

এই গুলি ৩৯টা বর্ণে বিভক্ত ; ইহার মধে) কতক- 

গুলি অবশ্ত নৃতন__সম্প্রতি এদেশে আমদানী হই- 
য়াছে। প্রত্যেক প্রকার ফল গাছই বিভিন্ন স্থানে 

বিভিন্ন মত্তিকায় উত্তমরূপ জন্মে। কতকগুলি ভার- 

তের সযুদ্রোপকুল ব্যাগিয়া সর্ধাত্রই আছে, কিন্ত 
এপ্রিকট, নেক্টারিণ, আলুবোথারা, বেরী, কুইন্দি, 

বেবী প্রভৃতি সমতল ভূমিভাগে হয়ই না; 
কেবলমাত্র কোন মুত্তিক। বিশেষে এবং অনুকূল 

আবহাওয়] বিশেষে জঙ্িতে দেখা যায়। আবার 

যে গুলি সমতল প্রদেশে জন্মায়, সেগুলি পার্বত্য 

প্রদেশে বা অপিক উঠ ভূমিভাগে জন্মায় না। 
ফলের বাবসা করিতে হইলেই যেন কেহ না মনে 

করেন যে, সব রকম ফলের গাছ করিতেই হইবে। 

এখানে প্রধানতঃ নিষ্ন কয়েকপ্রকার ফল উৎপাদনে 

নন্বর। প্রদেশের নাম। 

ক-_ব্রীটিস অধিকৃত ভারতবর্ষ । 

৪৯. ১ উত্তর ব্রঙ্গদেশ 

২ নিয় ৯, 

৩ আসাম 

৪ পর্বববন্ধ 
০ ০ আপ ৯ আপ ওযা উপ ই প্র আক রস.» ০ আচে আসার, এ টার. এ স+. বর 4. এস, স্ব 

$ 

ভারতে ব্যবষায়ের জন্য ফল উৎপাদন । 

শর 8548008০৮৩০ ভাত পথ ্ শা পর, ক...» সস জপ সচিন 

৮৭ 

লাত হইতে পারে ঃ-আনারস, কল, টে'পারি, 

ফুটা, তরমুজ 'ইত্যাদি, পেপে” দাড়িম, পেয়ারা, 
পিচ, কুল, লকেট, আতা, আম. লিচু, বেল, লেবু, 
সপেটা, কাটাল. নারিকেল, "কমলা লেবু, এবং 

গোলাপজামই ফলের মধ্যে প্রধান। ইহাদের 
মধ্যে গোলাপজাম, কাটাঁল, কুল প্রতৃতি স্থানীয় 

ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করা চলিতে পারে এবং 

আনারস, কলা, আম, কমল। প্রসৃতি বিদেশে 

রপ্তানি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ ব্যতীত 

এত প্রকার নানাবিধ ফল আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় 
না) অুতরাং এখানের মত ফলের ব্যবসায়ের 

স্থবিধা ও সুযোগ কোথায় মিলিবে? 

ফলের ব্যবসায়ের প্রাধান্য । 

ফল ব্যবসায়ের গুরুত্ব-_-১৯০৬-*৭ সালের 

সরকারি বিবরণী পাঠে সবিশেষ বুঝা যায়। উক্ত 

বিবরণীতে প্রকাশ ফে ৪২ লক্ষ একর ভূমি ফলের 
বাগানে আবদ্ধ। ভারতে কোথায় কত ফলের 
বাগান আছে নিয়ে তাহার একটী তালিক! প্রদত্ত 

হইল। 

১৯০২-০৩ | ূ ১৯০৬--০৭। বেশী+কম- 
শপ ও ৭ পন ০ ০ পদ পপ পদ শপ সপ ০ | ০০ সস আহ পাপা পা শপ পার্স 

ূ 
৩৯৪৫২ ৪8৭০৭৩৮ ূ "১২৮৬ 

৩৩৯৫২২ ৩৬৮২ ১৩ ঈ ২৮৬৮৮ 

ৃ 
৩৫৮৭২৩ ৩৫২৩৭? ূ --৬৩৪৬ 

৩০৬১০ ৫ ৬৭১৬৬৯ "1৩৬৫৫৬৯ 

৮৯ জপ পপ পা” কানা রেপ 
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নর । * প্রদেশের নাম । ১৯০২-০৩। ( ১৯০৬-০৭| | বেশী+কম- 
গজ, সিন 
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৭ অযোধ্য। না ৯৩৫৩ ১২২৫৯৩ + ২৯০৬০ 

৮ আজমীর-মারওয়ার | ২৫২ ১৬১ --৭১ 
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১২ সিন্ধু ৩৫১৮২ ৪০৪৯২ + ৫৩১০ 

১৩ বোগ্বাই ১২৮৩৮৪ ১২০০৬৫ --৮৩১৯ 

১৪ | মধ্যপ্ররদেশ রি ৭৬৯৩৫ ৮৪৭৫৯ 1৭৮২৪ 

১৫ ব্রার ২৮৪৭৪ ২১২৬৭ - ৭২০৭ 
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তত ১ শশা শি সপ শত 

এই তালিক। পাঠে ঠিক বুঝা যায় না ষেকি 

পরিমাণ জমিতে কেবলমাঞ ফলের গাছ আছে। 

ফলের বাগানের একটী স্বতগ্ তালিকা প্রস্তুত 

হওয়। আবশ্যক । কারণ সাধারণে তাহ! হইলে 

ফলের ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা ধুঝিতে পারিবে । 

উপরের এ তালিক। হইতে তথ!পি এই ধারণ। হয় 

যে ভারতে সমগ্র আবাদী জমির প্রায় শতকরা ১২- 

অংশ ফলের বাগানে আনদ্ধ। 

এক্ষণে ১৯০৬-০৭ সালে সমস্ত আবাদী জমির 

পরিমাণ ২,২৮৯৫০,৫* একর এবং ইহার মধ্যে 

৪,২১৬১৭৯৮ একরে ফলের বাগান আছে৷ উক্ত ১৯০৭ 
সালে গ্রেটব্রিটনে মোট আবাদী জর্খর পরিমাণ 

৩১,২৪৩৪৭৭ একর, ফলের বাগানের পরিমাণ 

৩০৮১৮৫৯ একর অর্থাৎ শতকর। ১ অংশের ও 

কম। ইহ! কিন্তু মনে রাখা উচিত যে গ্রেটবিটনের 

৩০৮,৮৫৯ একর জমিতে ফলের বাগান ব্যতীত 

অন্য কোন প্রকার মিশ্রিত উদ্যানজাত "ফসল নাই, 

কিন্তু ভারতের উক্ত হিসাবে অন্থান্ত ফসল কিছু ন! 
১ 

+1৭১৪১০৩ 

পপ শপ পপ সপ্ত শা শপ সপ শক ০০ সপ পপ পপ পর পর ৫৮০৪০ 

কিছু মিশ্রিত আছে। ১৯০৭ সালে ইংলওে স্বদেশ 

উৎপন্ন ফল খ্যভীত পর দ্রেশ হইতে ১০,৯৪,০৯,৪৬০২ 

টাকার ফল আমদানী হইয়াছিল। যদি ভারভ- 

ব্াঁয়ের। আশানুরূপ অধ্যবসায়ী হইতেন এবং এই 

দ্রিকে তাহাদের যত্র থাকিত তাহ! হইশে অধিকাংশ 

ফল্ই ভারত হইতে চালান যাইত। ভারতে 

ফলের ব্যবসায়ের এখনও তাদ্ৃশ পসার. বৃদ্ধি হয় 

নাই। ভারতে যে পিযাণ ফল উৎপন্ন হয় তাহার 

অধিকাংশই এদেশে খরচ হইয়া যায়, অতি অল্প 

মাত্রাই বিদেশে রপ্তানির জন্য থাকে । বিদেশে 

রপ্তানির তালিক1 দেখিলে তাহ! অতিশয় অকিঞ্চিৎ- 

কর বলিয়। মনে হয়। ১৯০৭-০৮ সালে মোটে 

৫০;৬৬,৭৪২২ টাকার ফল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। 

অপরপক্ষে আবার ৯৯/৯২,৭৪ ৪২ টাকার ফল বিদেশ 

হইতে ভারতে আসিয়াঠে। যদিও এখনও ফল 

ব্যবসায়ে বিদেশীয় প্রতিযোগীত। তাদৃশ পরিলক্ষিত 

হইতেছে না, তথাপি মনে হয় শীঘ্রই সমুদ্রের পর 

পারের বিদেণী বন্ধুরা! এই ফলের ব্যবসায়েও এদেশে 
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2 ইইউ উাটিইইটা তি 

এ জি জুটি জি ছি সদ পা গা ভি ৮০৩ উরস মুর 

আলিয়! আমাদিগকে পরাভূত করিবেন । এখনও, 
সময়-খাকিতে ফলের চাষের ও ব্যবসায়ের উন্নতি- 
কল্পে মনোনিবেশ না করিলে অন্তান্ত ব্যবসায়ের গায় 
এব্যবসায়েও বিদেশীয় প্রতিযোগীতায় আমাদিগকে . 
হঠিয়া যাইতে হইবে । অথচ সর্ময় থাকিতে আমর! 
ইহা বুঝিতেছি না। 'অন্যান্ত চাষ আবাদের 

অপেক্ষ! ফলের বাগানে সমধিক লাত আছে, তবে 

কিছুকাল ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় 
সত্য। ধীহার] সুশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত তাহার! 

যদি চাকুরির জন্য লালিত না হইয়া! এই ববসায়ে 
মনঃসংযোগ করেন তবে তাহাদের ও দেশের 

উভয়দিকেই মঙ্গল হয়। আর একটী হুক্ম কথ! 
এই যে অনেক দরিদ্র লোক ধান, পাট কিন্ব! 

রবিশস্য আহরণের পর আর কাজ খুঁজিয়া পায় 
না। ভারতে এই ফলের চাষের বৃদ্ধি হইলে 

তাহার বাকী সময় ফলের বাগানে কাজ করিয়! 

দিন গুজরান করিতে পারে ।. অন্তান্ত শস্য চাষের 

স্ায় ফলের বাগান তৈয়ারিতে তাদ্বশ কষ্ট ঝ৷ 
খুঁটীনাটী নাই সেই জন্য ইহা ভদ্রসম্তানের পক্ষে 
স্ববিধানক। ফলের বাগান করায় আর একটা 
সুবিধা এইযে ইহাতে মূলধন এবং পরশ্রম 
এককালে নঃ& হয় না, কিন্তু অন্ত ফসল উৎপাদন 

করিতে হইলে যদি তাহ। দৈবাৎ নষ্ট হইয়া গেল 
তবে পর বৎসর আবার নূতন করিয়! পত্তন করিতে 
হইবে। ফলের গাছ অবশ্ত প্রতি বৎসর সমান 

ফল দেয় না, তা না হইলেও ফল গাছগুলিত জীবিত 

থাকে এবং তাহার কোন না কোন বৎসর 

লোকপানট৷ পুরণ করিয়। দ্েয়। 
৫. ৃ বুমশঃ। 

সত কলেজের পরীক্ষো্তীর্ণ 
রাবি বিব, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
বি, পি, বস্তু এম, এ, প্রনীত। কৃষক আফিস | 

কিষক--শ্রাবণ, ১৩১৩ । 
আপ ০ শর ৭ ব সে ্ 

নল * উট ১ উট "ক ভরা হিচি আরা হরি তলে সন্ত বিএ ০৭ 

যায়'না। 

(১০ খ। 
লিপ 

ঙ্ভ 
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পত্রাদি | 

নারিকেল গাছের ফল ঝর] | 

শ্রীচন্দ্রভূষণ সরকার, 
১৬২, টাদনী চক,কলিকাতা। 

মহাশয়, 

আমার একটী নারিকেল গাছ আছে। গাছটী 

খুব তেজাল; প্রায় তিন বৎসর হইল ফলিতে 

 আরক্ত করিয়াছে । গাছটীতে ফলও প্রচুর আসে 
কিন্তু ফলগুলি ওজনে প্রায় এক পোয়া হইলেই 

পড়িয়। যায়। যে স্থানের উপরু গাছটী হইয়াছে 

তথাকার মাটী এঁটেল এবং ৰালিতে মিশ্রিত। 

ফলিবার এক বৎসর পুর্বে গোড়া খুলিয়। প্রায় 

২ হাত গভীর স্থান পাক দিয়। পূর্ণ করিয়। দিয়াছি 
এবং প্রতি বৎসরই গোড়ায় নৃতন নূতন মাটী 

দিয়া থাকি, তথাপি ফলখুলি গাছে থাকিতেছে ন]। 

আ্তরাং যাহাতে ফলগুলি থাকে তাহার উপায় 

লিখিয়। বাধিত করিবেন । 

[ ছুইটী কারণে নারিকেল বৃক্ষের ফল ঝারিয়। 

পড়িতে পারে। প্রচুর সার পাইয়৷ গাছটীতে ফল 

অনেক হয় কিন্তু হয়ত রসাভাবে নারিকেল গুলি 

ছোট অবস্থায় ঝরিয়। যাইতেছে । এই কারণ 

কিনা বিশেষ করিয়। লক্ষ্য করিতে হইবে এবং , 

তাহ হইলে গাছে জলসেকের ব,বন্থা বু 

আবশ্তক। গাছে পোকা লাগিয়াও এই প্রকার 

অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। এক প্রকার পোক। 

আছে তাহা সচরাচর নারিকেল ও তালজাতীয় 

বৃক্ষাদির ,মাজের মধ্যে থাকিয়া ফলের ও পাতার 

রস শোধুণ করে । পোক। সহজে দেখিতে পাওয়া 

রাত্রে গাছের তলায় এক প্রশস্ত পাত্রে 



দর্ঘ সংখ্যা |] 

কেরোপিন তৈল মিশ্রিত জ জল ল্ রাখিয়া তাহার ; মধ্যে 

একট] আলো জাপিয়৷ রাখিলে, ধদি গাছে পোক। 

লাগিয়া! থাকে, তবে সেই পোকা আলে দ্বার] 

আকৃষ্ট হইয়। এ পাত্রে আসিয়। পড়িবে । 

ফল বারিয়। যাইতেছে তাহার নিশ্চিত কারণ 

অনুসন্ধন করিতে ন৷ পারিলে প্রতিকারের ব্যবস্থা 

সম্ভব নহে।-__-কঃ সঃ। ] 

গাছের কলম। 

শ্রীপঞ্চানন পিংহ, 

কেশবপুর, মলয়পুর, হুগলি । 

গ্রাছের কলম কতপ্রকার আছে এবং তাহাদের 

প্রস্তুত প্রণালী কষকে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। 

[ উত্তর ঃ__বহুপ্রকারের কলম করার প্রথ! 

আছে, তন্মধ্যে জোড় কলম, চোখ কলম, ধাপ 

কলম, কাটি কলম, গুল কলম, গরিব কলম সাধা- 

রণতঃ প্রচলিত। একটী আটির চারার সহিত অন্য 

একটি ভাল আমের ডালের সহিত জোড় বাধিয়। 

যে কলম হয়, তাহাকে জোড় কলম বলে। আমের 

গুল কলমও হয়, লিচুর গুল কলম হয়_কোন 

একটি ডাল বাছিয়৷ লইয়৷ তাহার কতক অংশের 

ত্বক উঠাইয়। সেই ক্ষত স্থানে সারবান মাটি দ্বার 

বাধিয়। দিয় গুল কলম তৈয়ারি হয়, লেবু, পিচ 

প্রভৃতি ফলের এবং অধিকাংশ ফুল গাছের ভাল 

স্কাটি চাপা দিয়া রাখিলে তাহা হইতে বর্ধাকালে 
শিকড় বাহির হয়। ডালটি একটু টাচিয়৷ মাটি 
চাপ! দিলে ভাল হয়। ইহাকেই ধাপ কলম 

বলে। কোন গাছের তরুণ ভাল হইতে চোখ 

উঠাইয়” অন্ত গাছে বসাইলে চোখ কলম-_কুল, 

গোলাপ প্রন্তির চোখ কলম কর৷ যায়। গাছের 

ডাল, কলম কাটার মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া 
মাটিতে হেলাইয়া পুতিয়া পাখিলেকাঁটি কলম হয়।* 

সীট | 

'কি জন্য 

৪১৯ 
"শা এস  » ক 

সি »১ ২৩ খিল সা খা আর জট ধরা 

শত স্পা পল আপা সপ বর ০ পপ ৮ পাপ 

শ্শি ৬৪ এ টি ০ ৮ লাস তি 

আব গাছের কাও বিহ্বার টা কাটিয়া অপর 

গাছের কাণ্ডে সেইটী বসাইবার মত গর্ত করিয়। 
বসানর নায জিব কলম। কম করিবার বিশেষ 

প্রণালী প্রবোধ* বাবুর ফলকর পুস্তকে কিন্ব। 
৮ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্ায় মহাশয়ের হাগুবুক 

নামক পুস্তকে জানিতে পারিবেন। কষকেও 

ভবিষ্যতে কলম করার অতিনব প্রণালী ওসাধারণতঃ 

কলম প্রস্তুত প্রণালী সমালোচন। করিবার ইচ্ছা 
রহিল +_-কঃ সঃ। ] ৃ 

হাজারি কাটাল্। 
এচ, এন, জোয়ারদার, 

মহালছড়ি, চট্টগ্রাম । 

মহাশয়, 

বস্থমতী পত্রিকায় হাজারি কাটাল তৈয়ারি 

করিবার একটী অভিনব উপায় দেখিলাম। সেইটী 

এই,__ | 

«একট! পাকা আস্ত কাঠাল ডাটা উপর দিকে 

করিয়া মাটাতে কোনও স্থানে রোপণ করিতে 

হইবে । এমন ভাবে রোপণ করিতে হইবে যে, 
উপরের মুখের উপর যেন মাটী না৷ থাকে। 

কাঠালটি যাহাতে শিয়াল-কুকুরে খাইতে না পারে, 

সে দ্দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! আবশ্তকক। কয়েক- 

দিন পরে আস্তে আস্তে কাঠালের ডাটাটি নাড়িয় 

দেখিতে হয়, যদি ড'টাটি নরম বোধ হয় এবং 
সহজে উঠিয়া আসে, তাহা হইলে আন্তে আন্তে 

তুলিয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় আট দশ দিন 
পরে এই ভাটার ছিদ্র দিয়া! এক ঝোপ কাঠালের 
চার! উঠিবে। এই চারাগুলি একটু বড় হইলেই 

গোময় দিয়। সকলগুলি একত্রে বাধিয়! দিতে হয়। 
তাহ! হইলেই ক্রমে ক্রমে সকল চারার গুড়ি মিলিয়া 
একটি গাছ হইয়। যাইবে। 'হাজারি কাঠাল' গাঞ্ছ 



চর 

শেক লাই জি পা চি একি কা ত 

করিবার ইহাই স সহজ ্ন উপায়। ইহার সত্যাসত্য 
সম্বন্ধে আপনার জানা আছে কিন। আমাদিগকে 

জ্ঞাপন করিলে আরা বাধিত হইব। 
[ উপায়টী অভিনব নহেণ ইহ! আমাদের 

পরীক্ষিত। উক্ত উপায়'ব্যতীত অনেকগুলি কাঠাল 

বীজ একত্র রোপণ করিয়। পরে গাছগুলি বাধিয়। 

দিয়। গোময় বা চিকণ মাটীর প্রলেপ দিলেও এরূপ 

ফল হয় এবং এই প্রথায় দৃশ্ততঃ একট। কাঠাল 
গাছে খাজা, নেয়ো” রম খাজ!| প্রভৃতি স্থই তিন 

প্রকার কাঠাল ফলাইতে পার! যাঁয়। উক্ত প্রকারে 

গাছ তৈয়ারি করিলে গাছ বলবান হয় এবং বহু 
ফল প্রসব করে। ] 

প্রীপ্রেমটাদ দাস, বরানগর, কাশিপুর | 

সম্তায় বীজ। 
মহাশয়, ্ 

আমি আপনাদের নিকট সুপরিচিত, আপনাদের 

নিকট হইতে অনেক বীজার্দি লইয়াছি ও আপনা- 

দের দ্বার অনেক বীজ আনাইয়াছি। এক্ষণে 

আমি আমেরিকায় ল্যাণ্ডেথ, ও বিলাতের সটনের 
বীজ স্বয়ং আনাই। ভাল অথচ দাম খুব অধিক 
ন৷ হয় এমন বীজ পাইবার আমার একাস্ত ইচ্ছ]। 

আপনার! জানেন যে, আমার অনেক বিঘ। কপির 

চাষ আছে আমার ফসল কখন খারাপ হয়ন৷ 

এবং কলিকাতার সকল প্রদর্শনীতে আমি সর্বোচ্চ 

পারিতোষিক লাভ করিয়াছি। আপনারাও বলেন 

যে ল্যণ্ডেথের হাজার হাজার বিঘ। বাজ উৎপন্ন 
করিবার জন্য চাষ আছে, সটনের হাজার হাজার 

বর্গফুট কাচের ঘর আছে, বীজ উৎপন্নকারীগণের 

মধ্যে, ইীরা সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তান্ত স্থানের বীজ ও 
ইহাদের বীজ লইয়। আজ নূতন নহে বনু পরীক্ষাই 
হইক্লাছেইইাদের বীজ ভালই হয় । কগিকাতার 

রুষক- শ্রাবণ, ১৩১৬। 
সি হিট িটইইিসিএিনিিউিউসসএিসাটটিটইটটটিইটটটাটিাটী 

হন ৫ স্১ ০পক্ এক এজি তি ৪-% ৪ 

3 সক 
পা পি, ০৭ ভক্ত ০ এ ৭ তি কিন্ত কহ, এছ এসি শস্ঠ এস তত স্নান শীষ তি লি এস কিউ 

[১ম খণ্ড । 

কোন নর্শরীর তালিকা আমি পাইয়াছি তাহাতে 

লেখ আছে £-- 

( কলিকাতার প্রায় সকল নর্শরী আমেরিকার 

ল্যাণ্ডেথ ও ইংলগ্ডের সটনের নিকট বীজ ক্রয় 
করেন ;: আমর] কিন্তু, এ আমেরিক] ও ইংলঙের 

কোম্পানিদ্ধয় যে ষে স্থান হইতে ক্রয় করেন, 

সেই সেই স্থান হইতে ক্রয় করি। এই ছুই 
কারণে আমাদের বীজের মূল্য কম পড়ায়. আমরাও 

সেইরূপ কম মুল্যে বিক্রয় করি। অন্য কোন 
নর্শরী «আমাদের মত কম মূল্যে বিক্রয় করিতে 
পারেন না। ) 

একথা কি সত্য? সেই বুল স্থান কোথায় 
আপনার! তাহার সন্ধান লইয়! আমাকে জানাইলে 
চাঁধী-_-সকলের একটা বড় উপকার কর] হয়। 

[ আমেরিকার ল্যাণ্ডেথ ও ইংলগ্ডের সটন 

বিখ্যাত বীজ বিক্রেত। ও বাজ উতৎপন্নকারী,_-তাহা- 

দের সমকক্ষ এক্ষণে কেহই নাই। কতিপয় বড় 

জান্দানি, ফরাসি ও ইংরেজ বীজ ব্যবসায়ী আছেন। 
কাহাদের বীজ ভাল কি মন্দ, আমাদের দেশের 

উপযোগী কি না তাহ আমরা এই ৪৫ বৎসর 

যাঁবৎ পরীক্ষা! করিয়াও ঠিক করিতে পারি নাই। 

মোটের উপর কিন্তু তাহাদের বীঞ্জের নির্বাচন ভাল 

নহে। তবে সম্ত। বটে, কিন্তু প্রথমে দামে সন্ত] 

হইলে কি হয় শেষ পর্যন্ত থাকিয়৷ সম্ত। হওয়], 
চাই। সটন ও ল্যাণ্ডেথ, জান্মান ও ফরাসী বাঁ 

ক্রয় করেন সত্য কিন্তু তাহ। পরীক্ষার জন্য, ক্রেতা- 

গণকে দিবার জন্য নহে । আমরাও আজ কয়েক 

বৎসর আমেরিকায় পরীক্ষার জন্খ কোন কোন 

গ্রকার দ্বেশী বীজ পাঠাইতেছি। ]  “ক্কঃ সঃ। 
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' প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ । 
সা অসস্পলাডে 

শ্ীবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 
শগ্গের অবস্থা | _সমগ্র বঙ্গ দেশেই সুরুষ্টি হই- 

য়াছে। কটক, পুরী ও দ্ার্জিলিঙ্গের স্থানে স্থানে 

কিছু অধিক বারিপাত হইয়াছে । মেদিনীপুর, 
খুলনা, বালেশ্বর, আন্দুল, সম্বলপুর, হাঞজারিবাগ, 
রশাচি এবং পালামাউয়ে পর্যাপ্ত পরিযাশে এবং 

অন্যত্র সামান্ত বারিপাঁত হইয়াছে । সর্ধাত্রই 
হৈমস্তিক ধান্য রোপণ চলিতেছে । অনেক স্থানে 

উক্ত কার্য শেষ হইয়। গিয়াছে । কিন্তু বর্ধমান 

এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন কোন জেলায় 

জলের অভাবে ধান্য রোপণ চলিতেছে না। সারণ, 

তাগলপুর, পুর্ণিয়া, সাওতালপরগণ! ও মানভূমেও 
জের অভাব অনুভূত হইতেছে, কিন্তু মজঃফরপুর 
ও দারবঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় শারদীয় ফসলের বেশ 
উপকার হইয়াছে । পাট, ইক্ষু এবং অন্তান্ত ফপল 

যাহ! এখন ক্ষেতে আছে সেগুলির অবস্থা ভাল। 

নদীয়ায় পাটে পোকা লাগিয়াছে বলিয়া সংবাদ 

পাওয়। যাইতেছে । সাহাবাদে জনপ্লাবনে আশু 

ধান্তের কিছু ক্ষতি করিয়াছে । নদীয়া, মজঃফর- 

: পুর, পুরী, হাজারিবাগ, রাচি এবং মানভূমে মোটা 

চিউলের দর চড়িয়াছে, যশোহর, সারণ এখং 

চম্পারণে কমিয়াছে। সম্ধলপুরে গো-বসম্ত দেখ! 

দিয়াছে, মুর্শিদাবাদেও কোথাও কোথাও গবাদি 
পশু রোগণকাত্ত হইতেছে, এতৎ্যতীত বর্ধমান, 
নদীয়া, যশোহর, পাটনা, গয়া, সারণ+ চম্পারণ, 
মজঃফরপুর, ভাগলপুর, পুর্ণিয়া, আন্দুল, পাপামাউ 

এবং মানভূম হইতেও গবাদির রোগের কথা'শুনা, 

টির কি সংবাদ | |. ৪১৩ 

৮০০ আশি শট তাত শা শপ শা সী শশা শা শী আস ও পা শপ 
৯ র-- 

চস্কঞগার কোথাও এখন পানীয় জল বা পশু 

থাগ্যের অভাব নাই। দারবন্গে ৯৯৩ জন দুর্ভিক্ষ 

নিবারণার্থ পুর্ভুকার্য্যে নিযুক্ত *ছিল। এখন উক্ত 

কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । মজঃফরপুর, 

দারবঙ্গ এবং পালামাউয়ে, আজিও ২৮,১৬১ জন 

সরকারি ভিক্ষার উপর নির্ভর কিয়! আছে। 

বঙ্গদেশে পাট চাষের বর্তমান অবস্থা 
১৯০৯ ।_-বর্তমান বর্ষে ৫১২:৮০০ একর জমিতে 

পাটের আবাদ হইয়াছে। প্লিগত বর্ষে ৫৪৮,৭০০ 

একর এবং তৎপুর্ব্ব বর্ষে ৯৩১,২০০ একর জমিতে 

পাটের আবাদ হইয়াছিল। ১৯৮ সালে কুচবিহার 

রাজ্যে ২২,০০০ একর পরিমাণ জমিতে পাট বপন 

হইয়াছিল, এ বৎসর পাটের জমির পরিমাণ ১০,০০০ 

একর মাত্র । অন্ান্ত স্থান অপেক্ষ। পূর্ণিয়ায় পাটের 

আবাদ সমধিক পরিমাণে হইয়। থাকে । তথায় 

এ বৎসর পাটের দর খুব কম বলিয়৷ এবং চাউল 
ধানের দর অভ্যস্ত বাড়ায় পাটের আবাদ এত 

কমিয় গিয়াছে। পুণিয়া, সারণ, হুগলি, হাওড়া, 

২৪ পরগণ।, নর্দীয়, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহরে 

প্রধানতঃ পাট চাষ অধিক পরিমাণে হইয়। থাকে। 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে প্রণীত 

রুষি গ্রন্থাবলী। 
১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও২য় খণ্ড একক্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥* (০) ফলকর ॥* 

(৪) মালঞচ ১৯২ (৫) 11162805907 2181750 ১৭. 

(৬) 1১068690 ০010010 1%55 (৭) পশুখাদ্য ।০, 

(৮) আমুর্ধেদীয় চা 1০, (৯) গোলাপ-বাড়ী 83, 

(১০) মৃত্তিকা-তত্ব ১২ (১১) কার্পাম কথা ॥*, 
(১২) উত্তিদজীবন ॥*_যন্তরস্থ। পুস্তক ভিঃ পিঃতে 
পাঠাই। কৃষক আফিসে পাওয়। যায়। 
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অগ্রুকূল। প্রত্যেক জেল! হইতে বিশেষ তদন্তে 

স্থির হইয়াছে ফের বর্তমান বর্ষে আবাদী জমির 

পরিমাণ ৫৩২,৮০০ একরের কম হইবে ন। সর্বত্রই 

পাটের অবস্থা ভাল কেবল দার্জিলিং ও কুচবিহারে 
থারাপ। পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিবরণীতে প্রকাশ 
ষে বর্তমান বর্ষে ২,১৯৫,৩০* একর জমিতে পাটের 

আবাদ হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষ! শতকর। 

প্রায় ৪ তাগ কম।, 

তিল। ১৯*৯।-_-২৪টী জেলার মধ্যে 
মেদিনীপুর, মানভূম, সিংভূষ, ষশোহর, সাহাবাদ, 
এবং বর্ধমানই তিল চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ধমান, 

বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, খুলনা, সারণ, 
পুরী এবং মানভূম এই নয়টী জেলায় প্রায় ১৫,৩০০ 

একর পরিমাণ জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে। 

বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ২৯,০০০ একর । 

মার-নংগ্রহ | 

আফগানিগ্থানে আফিমের চাষ | 
আফগান রাজ্যে এখন প্রচুর আফিম উৎপন্ন 

হইতেছে । ১৯*৬-*৭ সালে পেশওয়ার হইতে 

পাঞ্জাবে ১২৫ হন্দর'আফিম আমদানী হইয়াছিল । 

এই আফিম, আফিম সেধনকারীদ্দের মতে ভাল 

এবং প্রায় মালওয়া আফিমের সমতুল্য সুতরাং 

ব্যবপাদারের। এই বাজারে এই আফিম চালাইবার 
চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। গভর্ণমেপ্ট কিন্ত 
আফিম চাষ কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন সুতরাং 

এই আমদানী আফিমের উপর একটা কর ন৷ 

বসাইলে আর নিস্তার নাই। 
(জর 

টি কিনি ১৩১৬। 

পাটের " পক্ষে ওরা ও সকল স্থানে অলহাও়া 
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বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য |. 
০০ 

গরুর খুরুয়৷ রোগ ।-__ আমাদের দেশে অনেক 

গরু খুরুয়ার ব্যারামে ভোগে, এই ব্যারামকে স্থানে 

স্থানে খুব ফুটা, বাদলা, ম্বর। ও খুর পাক! বলে। 
এই রোগে গরু বড় কষ্ট পায়, কিন্তু বেশী মরে না। 
রোগ প্রকাশ পাইলে গরুর জ্বর হয়, জ্বরের সঙ্গে 

সঙ্গে জিহ্বায়, পায়ে ও পালানে ফোস্কা উঠে) 

প্রায় এক দিনের মধ্যেই ফোস্কা। ফাটিয়া যায় ও 

এ সকল জায়গায় বড় বড় ঘা হয়? জিহ্বায় ঘ 

হয় বলিয়া গরু খাইতে পারে না। এই রোগে 
বসন্তের মত পাতল। বাহো হয় না; আমাশয়ও হয় 

না। ভালরূপ যত্র করিলে ও ওঘধ লাগাইলে গরু 

১৫ দ্দিনের মধ্যেই ভাল হয়; আর যদ্দি গরুকে 
কোনও রূপ যত্র না করিয়া গৃহস্থ উহাকে লাঙ্গলে 
ব৷ গাড়ীতে জোতে তাহ! হইলে গরুর জ্বর বাড়ে, 

পা ফোলে, পায়ে ফোড়া হয়, কখনও কখন খুব 

থসিয়া যায় এবং দশ দিনের মধ্যেই মার! যায়। 

ব্যারামের সময় পীড়িত গরুর মুখ ফিটকারীর জল 

দিয় রোজ দুই বেল ধোয়াইতে হইবে, পায়ের ঘ৷ 

পরিষ্কার করিয়। তাহাতে আল্কাতর। ও তারুপিন 

তৈল মিলাইয়৷ লাগাইতে হইবে, অথব। খড়ি মাটির 
শুঁড়। আধ পোয়া, অঙ্গারের গুড়া সিকি ছটাক' 
এবং ফিটকারীর গড়া তিন কাচ্চা একত্রে মিলাইয। 
খায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাতে পায়ে পোক। 

পড়িবে না এবং ঘ। শীত শুকাইবে। পীড়িত গরুকে 
কেবল ভাতের মাড় ও কাচা নরম ঘাস খাইতে 
দেওয়! উচিত! 
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পশপীশাশি সুর 

রহ 

০ তরার৮ ০ 

স্বল্প সিল 

চীনের ধা রান্ধজ। এক প্রকার ধানগ্লীছ 

আছে, উহ] প্রায় ৫০1৫৫ ফিট, পর্য্যস্ত হইয়৷ থাকে। 
গোড়াও প্রায় ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যস্ত মোট 
হয়। ধান্সের চাউল মন্দ হয় না। অবধিকল্ত ইহার 
ত্বক হইতে এক প্রকার হুক্ম ও সুন্দর কাগজ প্রত্তত 

হইয়! থাকে । 

পণ্ড চিকিৎসকের অভাব (কাটোয়। )।-- 

কাটোয়। মহকুমার অধিবাসীগণ শতকরা ৯৫ জন 

কষিজীবী। যে কৃষিকার্ধ্য এদেশের লোকের 
জীবিক1 এবং যে ক্কষিকার্য্যের অদ্বিতীয় সহায় পশু- 

কুল, সেই পণগ্ুকুল অকালে মরিয়। যাইলে কৃষক- 

গণের ক্ষতির একশেষ হইয়া] থাকে । যে পশুটী 

মরিয়! যায় তাহার স্থান পুরণ করিতে কৃষককে 
খণ করিতে হয়। যাহার খণ করিবার কোন 

উপায় নাই, তাহার আর সে বৎসর চাষাবাদ হয় 

না, তাহাকে সে বৎসরের জন্য উদারান্েও বঞ্চিত 

হইতে হয়। পূর্বে এ অঞ্চলে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত 
লোক গবাদির চিকিৎসা করিত। তাহার যে 

ওষধ ব্যবহার করিত, তাহ] দ্বার। অনেক ক্ষেত্রে 

বিশেষ উপকারই পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্তমান 
সময়ে সেরূপ গো-চিকিৎসকও আর নাই । যাহার! 

আছে তাহাদের দ্বার উপকার ন। হইয়া! অপকারই 
হইয়। থাকে। তদ্যতীত কোন সংক্রামক ব্যাধি 

উপস্থিত হইলে পশুকুলকে কিরুপ যত্ন ও তদ্বিরের 

সূহত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তাহা এদেশের 

কষকগণ আদে জানে না। এই অনভিজ্ঞতার 
জন্যও অনেক সময়ে অত্যন্ত মন্দ ফল হইয়। থাকে । 

এ অঞ্চলে একজন পশ্ড চিকিৎসকের অত্যন্ত 

প্রয়োজর্ন। পল্লীসমূহের কেন্দ্রস্থল মহকুমার মধ্যে 
একজন পণ্ড চিকিৎসক থাকিলে কষিজীবিগণের 

অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। ভরসা করি ডি ও 

নিবি সংবাদ * ও মন্তব্য | ৯৫ 

লোকাল নি এবং বং মিউনিপিপালিটার বন্তপদ্ষগণ 

আমাদের এ কথার সারবত্তা, উপলব্ধি করিয়। 

যথাকর্তব্য অবধারণ করিবেন। 

প্রাপ্তি স্বীকার 3- সনাতন সাধনতব বা! তন্তর- 
রহস্য । শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। কলি- 
কাত] ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে প্রকাশিত মূল্য ॥* 
আনা। ইহাতে সনাতন হিন্দুধশ্মতত্ব অতি সহজ 
সরল ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । তত্বান্ু- 
মোদিত সাধনার কথা! মনে আনিলে অনেকের 
আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং কি যেন একটা দুরূহ 
ব্যাপার বলিয়৷ ধারণ! হয় গ্রন্থকার সে ভ্রম দূর 
করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন তন্ত্র-রহস্য পূর্ণ 
হইলেও ছুর্বোধ্য নহে, সাধনা সুকঠিন হইলেও 
অসাধ্য নহে। এই গ্রন্থের প্রকাশ সময়োপযোগী 
হইয়াছে বহুল প্রচার হইলে স্বামীজির শ্রম সার্থক 
হইবে। 

কাজের লোক। এক থানি গাহ্স্থ্য মাসিক 
পত্র । ১ নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার, 

কলিকাতা হইতে গ্রকাশিত। “কাজের লোক” 
কাজের লোকের জন্য। শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজা, 
রুষি-সম্থন্ধে কিছু নাকিছু খবর ইহাতে থাকে। 
আশ। করি উত্তরোত্তর ইহ! প্ররুত কাজের লোকের 
সহায় হইবে। ইহাতে ক্রমশঃ অনেকানেক 
কাজের কথ। প্রকাশ হয়, ইহ! আমাদের একাস্ত 

ইচ্ছা । “কাজের লোকের” তৃতীয় খণ্ড ভষ্ঠ সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়াছে। | 

কার্পাস চাষ । 
শিবপুর কলেজ হুইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষো্তীর্ণ 

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্মচারী 

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। 
তুলা চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্বাজসুন্দর 

হইয়াছে । দ্রাম ৮ বার আনা । কবক অফিসে 

পাওয়া যায়। . 



শত হজ উন হি এ হিট আনু নাক দাি রা সা 

: বাগানের মাপিক কাধ্য। | 

তা আগ ও সেপ্টেম্বর 

 স্কবিক্ষেত্র । যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল 
(করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার 
প্রয়োগ করিয়। চবিয়! ঠিক করিয়। লইতে হইবে। 

_ সার মিশ্রিত গামল| বা কাটের বাক্সে কপি বীজ 
বপন করিয়া! এই সময় চার! তৈয়ারি করিতে হয়। 
মুত্তিকার সমপরিমাণ পাত। সার মিশ্রিত করিতে 

পারিলে ভাল হয়। 'জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্বে 
চারা প্রস্তত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্কলে 
বলা আবশ্ব ক মে. অধিক জমিতে চাঁষ করিতে গেলে 

বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। 

উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাধিয়। বীজ বপন 

করিতে হয়। বীঞতল। আবশ্তক মত হোগল! দিয় 

টাকিয়! রাখিতে হয়। কোন কোন স্ুুনিপুণ চাষী 
ধেতো বাশের মাচান করিয়া তাহার উপর "৬1৮? 
ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়! বীঞ্জ বপন করে। 

অতি হুস্ম হুক্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোম৷ বা বিচালি 

গুচ্ছের অগ্রভাগ ছারা বীজ ক্ষেত্রে জল ছিটাইতে 

হ্য়। 
 আগিন কিন্বা কার্তিক মাসে যাহাতে আলু 
বপাইবে তাহাতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে 
হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে। 
শীতকালের জন্য লাউ, কুমড় বীজ এই সময় 
বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩1৪ দিন ছুকার জলে 
 ভিজাইয়। বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট 

করিতে পারে না। 
,. £ওল :ও মানকটু এই তুলিবার সয়। এই সময় 
আরা খাইবার উপযুক্ত হয়। 
এই. মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, 'বেহার 

এডি স্থানের কপির চার! ক্ষেতে' বসান শেষ 

€, ক্কষক_আবণ, ১৩১৩ ). 
রি ক ক সে স্কিসকস্স হস 

িরিরিহ খু ৪ ভি ৮% একি ৬ ক্রম কস্ত উস পি পস্ছি ৮৭ ভা ৮ ও ৩. 

ৰ : ১৩ মগ | ্ 

বুন্যাত্স্তাস্জ্যস্াত 

পপ পৃ ণ৯ ৪ স্ (সছ চিএ চে ছি ৪ 

হস্ত যাইবে। | বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে. 

কার্য আরম্ত হইবে । পাটনাই ফুলকপির চারা . 

ক্ষেতে বসান এতদির হইয়া যাওয়া উচিত। 
সেলেরী (0০107) এসপারেগস (487 

"808 ) ও ছুই এক জাতীয় টমাটোর (1]91709 ) 
চাষ এই সময় হওয়া উচিত। | 

লাউ, কুমড়া, শশাকালু, বীট, পাটনাই শাল- 
গম ও গাজর, পালম, নটে. প্রভৃতি নানাপ্রকার 

শাক মজী, শস। প্রভৃতি দেশী সজী তৈয়ারি করিতে 

আর কালবিলম্ব কর|। উচিত নহে। 

মূল।, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার 
দিয়া তাল করিয়া চখিয়া তা করিয়া রাখিতে 
হইবে। 

ফলের বাগান।__লিচু, লেবু, প্রভৃতি ফল 

গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের 

গুল কলম কর। শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির 

জে।ড়কলম বাধা এখনও চলিতেছে। | 

বীজ নারিকেল হইতে চার করিবার জন্য এই 
সময় খাটিতে বসাইতে হইবে। 

যেসকল নারিকেল, গাছ হইতে পায় ও 

ওকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগের গলন নারি- 

কেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করির 
তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়। 

বোটার দিক উপরে রাখিয়। বসাইতে হয় ও আবশ্তক 

মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।  . 
ফুলের বাগান ।--বালসম (1391587)) জিনিয়, 

(%11)0)18). কনভলভিউলাস মেজার (001৮01৮9108 

11810), আইপোমিয়। ( 11)01)0) ) প্রভৃতি ফুল 

গাছ তৈয়ার করিবার 'এই সময়। কতকগুলি 

জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যেষ্ঠ, আবাঢ় মাসে 
বসান উচিত কারণ সেগুলির বর্ধাতেই ফুল ফুটিতে . 

আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্দী, এষ্টার, মিগ্নোনেট 
বাল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত। ' 

পু হে ারজ্ পররর বহি 

শি লি পে - ৭ ৪ ত ইউসি রিিভিননা ভিজিট 



পর রঃ রি ছু জ্ভাক্ত” ১৩৯৩৬ £ 

রত ও ও ওরাল খর আপ ০ ০5 ৮৮ ১০৬ সপন ছু ০৭ ৮ রি ও রন ০» পা পরশ পপ পা আত পল ই] 

যে কেবলমাত্র রকি ও মনোরঞ্জনে সমর্থ তাহ। নহে। সিদ্ধ 
 চিকিৎসকগণ বলেন যে সংক্রামক রোগের প্রাছূর্ভীব কালে নিয়মিত: সুগন্ধি 
ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের সম্তাবন। রহিত হয়। যে সমস্ত ফুল আমরা 
নিত্য চোখের সম্মুখে দেখিয়। থাকি, সে সমস্ত ফুলের সদগন্ধ দেশের লোকের 
পক্ষে তৃপ্তিকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্রে- গ্রায় ষোল 
বৎসর পৃর্ধে যে এসেন্স গুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেগুলি আঙগও ভারতের 
সর্ধত্র সর্ব শ্রেণীর লোকে আদরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন।- এই 
এসেন্সগুলি এরূপ তৃপ্তিকর, মধুর ও ক্লান্তি নিবারক যে সকলেই ব্যবহারে 
রা হইব্বা থাকেন। 

ফুলের সুবাস উপভোগের জন্য 
এইচ, বসুর এসেন্স 8 
 চামেলি, মতিয়া, কামিনী, হোয়াইট রোজ, বকুল, চন্পক, 
মল্লিকা, রজনীগন্ধা, বসরা রো 4, বেলাবোস, খস্থস্। 

৭). 



১2 
রঙ ৪ ০ 

(০ এসেন্স ) 
মহারাজ বকুজ। দীলদরিয়া, চেরী, 
কাশ্ীর ফ্রাওয়াস 

ইত্যা্দি--১ আঃ শিশি ৮০, 
অর্ধ আঃ শিশি ॥%০ | ৮০ দুই 

সি পাঠাইয়া দিলে একটি গিশি নমুন। পাইবেন। 
ল্যাভেগার ওয়াটার ২ আঃ।৬০ আনা, ৪ আঃ. 

৮ রোজ পমেড 1০, বকুল পমেড ॥* আন! । 
০৯০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা | 

অমর ধিলাস তৈল। 
ইহা সর্ধজন বিদিত সুমধুর কেশতৈল । ইহার 4 

গন্ধ সন্তপ্রস্ক,টীত বকুলপুণ্পের ন্যায় এবং বহুক্ষণ 
সস্থায়ী। ইহা ব্যবহারে কেশ কোমল, বৃদ্ধি এবং 

সুফি হয়। চুলে আটা ব! চটচটে হয় না। 
ভদ্র মহিলাদিগের এবং বাজ! মহারাজাদিগের 

আদরের ধন। উপগার দিবার উপযোগী এবং 
'এবিলাসীর একমাত্র প্রিয়বস্ত। ইহা টাকের ও 
'অকালবৃদ্ধহের মহৌধধ। ইহা মন্তকের যন্ত্রণা 
নবারক এবং মস্তিষ্ক ্গিপ্কারক। ইহার গন্ধ 
১ অতি..মনোরম এবং তীত্রতার লেশ নাই। 
"প্রতি রি বোতল %* আনা! মাত্র । 
টং বিজয়বসস্ত ঘোষ, 
2 ,... পারফিউমার | 
৪ ৮৯ নং কর্ণগালিস রী, কলিকাতা] । 

হু, ন আমদানী সক্জী ও .. বীজ। 
| দে মূলঃ তালিকার জন্ত লিখুন-- 

২২রাধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, সালগম, বীট প 

্ শর - ক: * ঃ ০ ২:০২ আর নাউ এ পি 2০ 2 
শি সর হত্যা হত ঃ 5 হি ৮. নি পা, হত ০ মাছির দিত পারি, ০০ শ 
রে 2 রিনি রিল রনি: 2:77 যত এ এ 

০৬ পি হন টু শিস শি রর ৯ 

ূ নি ১১৯, ্ 
৫ ২ ঠা বন ঠ্জ এ বাশি 

মনে নর 
রর 

৮2৭ 
সা রত ৭ ই ক: শর রী 

৮ বকে লা এ দি 
+ এত রগ নি ৪ 

ত ্ ক ঘ ৮ ই - রর / 
নু হ 

৯ শু 
ৰ 

মতিয়া, চামেলী, খস্থস্, রজনী-. ক 
গন্ধ, হোয়াইটরোজ, জেসমিন. 20 

লিজ ডাক টিকিটসহ এই বিজ্ঞাপন. খণ্ড আমার : 

ল্য 

রাত তে 
8:৯9 ৮. 

নু ফুলেল: জা & রত 
এ _জাওয়াস? সিল টব 

রোজ, : ছেসমিনন, পি. 

ও : খস্থস্, গন্ধবিরাজ, এ হে 
জা মলিকা, হেনা, বেলা, (0: 

২ দরিয়া ল্যাতেগার ২ 
র্ 5.2 
(ওয়াটার প্রত্যেক 2 

| শিশির মূল্য পা । এ 

শি ডজন ৮]০ টাকা ।: রি 
বকুল পমেটযম 1/০)7 ডজন; 

রোঞ্জ পমেটম 1৩০ ইত যান 

।054:18434415 

৮, নীলমাধব সেনের লেন, সানি ভাঙ্গা, কলিকাতা।, 

ন্কিৎ এ কাছ 
হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ ও খ্ৃস্তক বিক্রেতা । 

| ৮৩, হারিসন রোড, রঃ 
ব্রাঞ্চ_-৪৫, ওয়েলেস্লি ত্রাট? কলিকাতা । 

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের অন্য উপরোক্ত - 
ঠিকানায় লিখুন 

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল। 
৯২ নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতায় সারি 

হইয়াছে। রি 

| সভাপতি-_মহারাজ স্যার স্থোৎরুমার 

জেনারেল ক্লাস ১ এখানে ডয়িং, পে্িং টস | 
রা | এন্গ্রেভিং,. ফটোগ্রাফি, লিখোগ্রাফি, ড্রাফট সমাম; 
 ড্রপ্সিং ও প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পীগ: 

দ্বারা. নিয়মিতরূপে শ্রিক্ষা দেওয়া» হই সকল;; 
র 

কা তে 
পুরি, প্যাকেট ।” আনা, ৮.রকষের নমুনা বাক্স. রঃ স্থুলতে সম্পন্ন হয়। বিশেষ! 

8:১।১,&ই. সময়ের ফুল বাঁজ প্রতি প্যাকেট 4 কালা... 
৯, সস. নবীক্দের ট প্যাক: ৯%* আন1।. সম্ভার রি নি _পশিশ রগ পপ ও ্ ও 08 

বীজ. লইয়া! প্সা ও সময়, নষ্টনা জরি মাস্ক. পঞ্জ।.... না ্ নি ০ ॥ পরি 
২ উবে ত5০ বত ্ রি আপ সু র্ 

১ ৬, বীর আনি তত রাত ০৬ তত তহ উদ -৯:০০২: ২ - উড... ১ ০: * 78 চা রঃ ঠ নট রিতা পরি ও তত এটা উদ 2০ 2 টি 2.8 1 হান 
রত্ন ব্য ই ও জবি 2০০৩ ক ছা - ৬ টি 

দি হ ততি.. তাল. নাজ. লেওড়া কোং “স্ব ন বাপ।- শম্পা রে 
এ হু রঙ ২.২ তে ৩৩ অতি তলা, তই তা শতশত সত তু িশটিক পি ্ ০ সি 

ক এ নদ ৪৫৫ ছদক্ এ & গতি এ ২2 ধুর ০৩42 সি 
্ে টু রর নি 

্ 5 ন 

শর পন্থা পেরি ০ রি ১ ও মদ নস 31. 



কৃষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক. মাসিক পত্র । 

দশম খণ্ড _৫ম সংখ্য। | 

সম্পাদক- শ্রীনিকু্জবিহারী দর্ত, এম, আর, এ, এস্। 

কলিকাতা ; ১৬১ নং বহুবাজার স্রীট, ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে 

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার স্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে 
এস, এইচ, রহমান দ্বার! মুদ্রিত। 

হা সা টি ্্ রর নং ৫ 

1৪. 
টস রঃ 

ৃ 
1 ৮ 

ৰা 

রা 
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. এই অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট খাম 
সংযুক্ত চিঠির কাগজে পত্র লিখিতে আর খামের 
আবশ্তক হইবে না। খাম খানির ভিতর চিঠির 
কাগজে ও খামের এক পৃষ্ঠার সমুদয় স্থান পত্র 

লিখিতে ব্যবহান্রু করা যায়, পত্রের কোন দিক 

থোল থাকে না। মুল্য প্রতি বাক্স একশত ১০, 
৫* খান 9০ আনা । 

পুজার বাজার সরগরম্ !! 
মফঃন্বলের ক্রেতাগণ সাবধান! পূজার বাজার 

ক্রমশঃ গরম হইয়া আসিতেছে কিন্তু আমাদের 
পুস্তক ও এজেন্দী বিভাগ হইতে সকল সময়ই 
শতকর!। ২।০ টাক] লাভে সকল প্রকার* পুস্তকাদি 
ও ঘড়ি, মনোহারী, পসারী, আতর গোলাপ, এসেন্স 
ইত্যার্দি সকল দ্রব্যই সরবরাহ করা হয়। বিজ্ঞা- 
পনের আড়ম্বরু অনাবশ্তক একটী মাত্র অর্ডার দিয়! 
পরীক্ষা করিতে পারেন। পুস্তক ভিন্ন অন্যান্য 
দ্রব্যের প্রত্যেক অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য পাঠান 
আবশ্তক, নতুবা মাল পাঠান হয় না। 

ঠিকানা এইচ, রয়ম্যানা এও সন্দ। 
৭8।২১ নং নারিকেলভাঙ্গ। নর্থ রোড, কলিকাতা । 

তেলায় লোকৃমানি । 
অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য 1 অতি আশ্চধ্য 1! 

(ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যের একমাত্র মহৌষধ |) 
ইহ। ব্যবহারে দুর্বল অঙ্গ সবল করে, ক্ষীণ অঙ্গ 

কাধ্যক্ষম করে ও আয়তনে বৃদ্ধি করে। যাহাদের 
পুরুষাঙ্গ পূর্ববাপেক্ষ। ক্ষুদ্র ও শিথিল এবং নিস্তেজ 
তাহাদের পক্ষে ইহা! মহোপকারী ধন্বস্তরী। মূল্য 
প্রতি শিশি ২২ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র । 

অব্যর্থ মলম । 
( সকল প্রকার ঘায়ের একমাত্র মহৌষধ । ) 
দাদ, কোচ দাদ, খোস, পাঁচড়া, কাটা ঘা, 

নালি ঘা, পারার ঘা, বাগী ও গরমির ঘা, পচ। শোষ 
_ খা ইত্যাদি যাবতীয় ঘ] অল্প সময়ের মধো নির্দোষ- 
শপে আরোগ্য হয় । পরীক্ষ। প্রার্থনীয়। মুল্য 
প্রতি: কৌটা 1», ২ কৌটা 1৩০, ৩ কৌটা /৮০ 
আনা 1 মাশুল স্বতন্ত্র। 

ঠিকানা- মোহাম্মদী ভাগার |. 
« ৫৬।১২,নং ক্রস লেন, নারিকেলভাঙ্গী, কলিকাত1। 

চি ও 

নে 

প্র টি - 

নিউশ্য 

ছু 

35 ৯ কে 

লন... 

ছুই বৎসরের গ্যারান্টি । 
[মনুন্দরফুলুট-হারমোনিয়ম 
ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী । 

বিশেষ মজবুত । পত্র লিখিলে দরের লিষ্ট 
পাঠইয়। থাকি । অর্ডারের সহিত ৫২ টাক। দিলে _ 
মফঃম্বলে তি, পি,তে পাঠাইয়া থাকি । 

১ সেট রিডযুক্ত ৩ অক্টিভ, ৩ সপ ২২২--৩২২। 

২ সেট রিডযুক্ত ৩ » ৩ » ৩৫৯--৫৫৯! 
সোল প্রোপ্রাইটর, 

জে, এগ এন, এন ঘোষাল, 
হারমোনিয়ম মেকারস্ এগু অর্ডার সাণ্রায়ার 1 

১৩১ নং বহুবাজার শ্রীট, কলিকাত]। 

ধান ভানাই ও চাউল ছাটাই 
কল । 

চাষি গৃহস্থ ৬*২ টাঁকা মূল্যের কল দ্বার! ব্যবস। 
করিলে.৩*২।৩৫২ টাকা আর করিতে পারেন। 
ধনাঢ্য ও ব্যবসায়ীদিগের জন্য এঞ্জিন ও মোটর 
দ্বারা চালিত ছোট বড় ধান ভান, ঝাড়া, সিদ্ধ” 
শুক ও চাউল মাজ। 'কল পাওয়া যায়। 
টাকা কলের মূলধনে খরচ বাদে দৈনিক ২০২২৫৯/ 
টাক] লাভ হয়। এই সকল কল আমি গাপন 
করিয়! চালাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রত্যেক কলের 
কাধ্য দ্বেখিতে পাইবেন। ইহা ব্যতীত কাহারও 
কোন নূতন কল আবশ্তক হইলে প্রস্তুত ও মেরামত 
করিয়! দিয়া থাকি । ২১০ পয়সার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ. পাঠান হয়। 

| শ্রীতুরপতি ঘটক | 
মেকানিক্। | 

'* সাহাপুর আররন্ ওয়াকস্, চেতল। সেপ্টাল্ 
বধোড, আলিপুর পোঃ, কলিকাত।। 2 

৪৮৩৬ 



রি শিল্প সংবাদাদি 88৪ মাসিক পত্র | 
শর, ০৯ ক - ০ ___ ৯ সা শা ০ 

১০ম খণ্ড । 
সারাহ 

পাট ব| নালিতা 

শ্রীদিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি লিখিত । 

অর্থ অধ্যার__পাঁট কাট। ও পণ্য জাস প্রস্থতপ্রণালী। 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
লতা 

২১ | পাট কাটিবার উপযুক্ত সময় | 
সাধারণ ভাবে বল! যায় যে আউসি পাট আষাঢ় 

মাসে কাট। আরন্ত হইয়া শ্রাবণ মাসে শেষ হয়, 

এবং আমনিয়৷ পাট ভাগ্র মাসে কাটা আরস্ত হইয়া 

জ্লাখ্িন মাসে শেষ হয়। যেসকলস্থানেজল কম 

হয়ঃ সেই সকল স্থানের পাট--(যেমন উত্তরাঞ্চলে 

রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের পাট) অন্যান্য 

স্থানের তুলনায় অনেক পুর্ববেই কাটিবার যোগ্য 

হইয়। থাকে । পাট কি পরিমাণ বিকাশ প্রাপ্ত 
হইলে কাঁটিবার ঘোগ্য হয়, এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার 
মতদৈধ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে পাট গাছে ফুল 

ধরা অবধি পাটের ফল অর্দপর হওয়া পর্যযস্ত কালুই 
১৩ 

ভাদ্র, ১৩১১ সাল | 

তত শত সত ০ পাপ স্। আরে ৬. » 

1 ৫ম সংখ্যা । 

তাহার আস রেশমের মত চিককূণ ও মক্রণ হয় বটে, 
কিন্তু সেআীস ওজনে কম হয় এবং সহজে ছিণড়িযা 

যায়। আবার ফল ধরিলে পর পাট কাটিলে যে 

আস প্রস্তুত হয়, যদিও তাহা! ওজনে অধিকতর 

এবং অধিকতর শক্ত হয়, কিন্ত আশ মোটা ও 

ককশ হয়। মোটামুটি বোধ হয়, ক্ষেত্রের পাটগাছ 

গুলিতে কলি ধরিয়া! যখন তাহার অধিকাংশ কুল 

ফুঁটিয়! যায়, তখনই পাট কাটা সর্বাপেক্ষা অধিক 
লাভঞ্জনক। একথ। মনে রাখা" কর্তব্য ষে সব 

গাছে এক সময়ে কলি ধরে না, কি ফুল ফোটে ন।। 

অথচ পাট কাটা একবার আরম্ভ করিলে তখনই 

শেষ করিতে হমু। সিরাব্জগঞ্জ অঞ্চলে অধিকাংশ 

গাছে ফুল ফুটিলেই পাট কাটা হয়। আবার ঢ।কা 

অঞ্চলে অধিকাংশ গাছে ফল ধরিলে পাট কাটা 

হয়। কৃষক সমাজের অভিজ্ঞতার ফল দৃষ্টে বলা 
যায় ষে পাট গাছে ফুলের কলি হওয়! অবধি পাটের 

কল অর্দপক হুওয়। পর্ধ্যস্তই পাট*কাটিবার উপযুক্ত. 

সময়, এবং এই কালেরই যত পূর্ব ভাগে পাট কাটা" 
যায়, আপ ততই রেশমের যত চিক্কণ ও মন্থণ 

হইবে, কিন্তু ওদ্গনে কম ও জঙ্গপ্রবণ হইবে। 

পাট কাটিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া পরিগণিত। 

ফুল ধরিবার পুর্বে কাটিলে যে পাট প্রস্কত হয় 



৮ 
পপ শপ আপ সপ সপ ৯ আপ পা আআ সপ ৯, ৮: ০ পাশ” শা কাস স্পা পপ ক ও কাজ পা শা শা শীিশ 

শি ০ ও লন ও রিল কিন্ত 9 ছ ঈ শত তত শশসীা র্ ০১ 

মাবার এই কালের যত শেষ ভাগে কাটা 

যায়, পণ্য আসে ওজন ততই বেশী হয়। কিন্তু 

আস মোট! কর্কশ ও শক্ত হয়। পণ্য আসের 

ওজন বেণী হইলেই কৃষকেরুও অধিকতর লাত 

হইবার সন্তাবনা। আবার পাট কাটিবার লোক 

পাওয়1 না পাওয়ার উপরেও পাট কাটার সময় 
কতকট। নির্ভর করে। 

২২। পাট কাটার সরকারী পরীক্ষা । 

কি পরিমাণ বিকাশ লাত করিলে পাট গাছ 
কাটিবার উপযুক্ত হয়, তাহ। নির্ধারণ করিবার জন্য 
সরকার পক্ষে কিছু কিছু পরীক্ষ/ কর! হইয়াছে। 

ক্লষক সমাঞ্জের অভাব পর্ধযালোচন। করিয়া পাট 

চাষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক অনুণীলন দ্বার। 
রুষক সমাজের অবস্থার উপযোগী উপায় সকল 
উদ্ভাবন কর! আমাদের প্রধান কর্তব্য! তাহা 
যতদুর কর! হউক আর না৷ হউক-_বিলাতের পাট 
ব্যবসায়ীদিগের অন্গরোধে সরকার পক্ষে পাট 

সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কিছু কিছু বজ্ঞানিক অনুশীলন 

করা হইয়'ছে। কিন্তু তাহা এত অকিঞ্চিৎকর 

যে তাহার সাহায্যে কোন শ্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়। যায় না। সরকারী অর্থনৈতিক বিভাগের 

প্রধান সচিবের (00001701716 10070760) অধীনে 

পাট কাটার উপযৃক্ত অবস্থা নির্ণয় বিষয়ে একবার 

অতি সামান্ত মাত্রায় পরীক্ষ! হইয়! যে ফল পাওয়া 

গিয়াছে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল। 

(ক) ফুলের কলি জন্সিবার অব্যবহিত পুর্বে 

কতকগুলি পাটগাছ কাটিয়া, চারদিন স্তপ করিয়া 

রাখিয়া পরে পাতাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া 

জলে ভিজাইয়। ১৪ দিন রাখ! হইয়াছিল-_তাহার 

পর আস প্রস্তুত করা হয়। 

কক ভাজ, ১৩১৬ ॥ 

তাহাতে দেখা যায় 

টানি 
শপ ও শপ 5 রী সং শি পাশ পিস ৮০৭ এ পাশিল শাশ্সি 

ভাত শ৯- ৭ ৯পা বি এ সপ ০ পট 

৪১ উস স্পীত ত পা 

১৭২ ৮ 

৫/ মণ কাণ্ড ররর ১২ বার! সের [রকোমল রেশমের মত 

চিক্ণ উৎকষ্ট পাট পাওয়। যায়। (খ) কতকগুলি 

গাছ ঠিক ফুলের কলি হওয়ার পর কাটিয়! পুররবৎ 
5 দিন স্তুপ রাখিয়৷ পাত। ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে 

ভিজাইয়। আস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এস্থলে 

গাছগুলি ২০ দিন ভিজিবার পর আস ছাড়াইবার 

যোগ্য হইয়াছিল. এবং ইহার ৫/ মণ কাণ্ড হইতে 

১৪॥০ সাড়ে চৌদ্দ সের উতর পাট পাওয়া গিয়া- 
ছিল, কিন্ত কলি হওয়ার পৃর্ধের কাটা পাট অপেক্ষ। 
তাহ? কিপ্সিং অপকৃ্টু। (গ) কতকগুলি গাছ 

রুল *ফুটিবার পর কাটিয়া পূর্ববৎ্ ৪ দিন স্তঃপে 
রাখিয়া পাতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়। 

আস বাহির করা হইয়াছিল। এস্বলে ২২ দিন 

ভিঞ্িবার পর আস ছাড়াইবার যোগ্য হইয়াছিল, 

ও ইহার ৫/ মণ কাণ্ড হইতে ১৩ তের সের মাত্র 

পাট পাওয়া গিয়াছিল এবং পর্বের পাটগুলির 

তুলনায় এ পাট কিঞ্চিৎ নিরুষ্ট এবং মোটা । (ঘ) 
কতকগুলি গাছ ফল ধরিবামাত্র কাটিয়৷ পুর্ব্ববৎ 
৪ দিন স্তপে রাখিয়। পাত। ছাড়াইয়। জলে ভিজাইয়। 

আঁস বাহির কর। হয়। এস্ঠণে ২১ দিন ভিজাইতে 

হইয়াছিল, এবং ইহার ৫/ মণ কাণ্ড হইতে ১৩ তের 

সের নিকৃষ্ট মোট পাট পাওয়া গিয়াছিল। ($) 

আবার কতকগুলি গাছ ফল পাকিলে পর কাটিয়। 

ূ্বববৎ ৪ দিন স্ত,পে রাখিয়া পাতা ছাড়াইয়া জলে 
ভিজাইয়৷ আীস বাহির কর হয়। এস্থলেও ৫/ মণ 

পাট হইতে অতি নিকৃষ্ট এবং মোট। ১৩ তের ঞ্পের 

পাট পাওয়া গিয়াছিল। এই সরকারী ফল দুষ্টে 
এই মীমাংসা করিতে হয় যে ফুলের কলি ধরিবার 

পর এবং ফুল ফুটিবার পূর্বেই পাট. কাটিবার 
উপযুক্ত সযয়। তবে ছুএকবারের পরীক্ষার ফলের 
উপরে কোনরূপ সিদ্ধাত্ত কর! কৃবিশান্ত্রসঙ্গত নয় । 

হইতে পারে উক্ত পরীক্ষার বিষয়ীভূত কাগগুলির 
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শাখা প্রশাখার 4 সমান ছিল ন না, অথবা 

কোনট। হয়ত অতিরিক্ত ভিজিয়! আস পর্য্যন্ত 

পচিতে আরস্ত করিয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষ। 

অন্ততঃ ১০।১৫ বার করিয়া তাহা হইতে একটা 

গড়পড়তা ফল হিসাব করিয়। লইলে তাহ! কথ্চিৎ 

গ্রহণযোগ্য হইতে পারে । তবে পুব্বেও বলিয়াছি 

এদেশের কৃষি নিতান্ত "অশিরক্ষশিরঃব্যথার"ই 

অতিনয় মাত্র । অর্থনীতি সচিবের (1000770101৫ 

1১1)016) মীমাংসার সহিত আমাদের অভিজ্ঞ 

কষকদিগের মীমাংসার পামঞ্জন্য হইতেছে না। 

তিনি বলিলেন কলি ধরিয়! ফুল ফুটিবার পুর্ধে 

কাট-_-অতিজ্ঞ কষক বলিবে ফুল ফুটিলে পর ফল 

প!কিবার পুর্বে কাট । কষিবিষয়ক সমস্ত পরীক্ষারই 

শেষ ফল কৃষকদ্িগের লাঙাঁলাতের উপরে নির 

করে। যতদিন না কলধকের। নিজের লাভালাভ 

দৃষ্টে পরীক্ষা! করিয়া সরকারী কন্মচারীদের সিদ্ধান্তের 

অন্ুকুলে বা প্রতিকুলে আপনাদিগের রায় প্রকাশ 

করিতেছেন, ততদিন কৃষিবিভাগের বন্ুব্যয়সিদ্ধ 

সিদ্ধান্ত সকল "পুণ্তকে স্থাপিতা বিদ্যার” ন্যায় 

চিরদিন নিক্ষলাই থাকিয়া যাইবে । অন্যান্য দেশেখ 

হ্যায় আমাদের দেশেও কৃষি বিষয়ে কধকবৃন্দের 

রায়ই হাইকোর্টের রায় অপেক্ষা! অধিক সন্মানার্হ। 

যাহাদের নিজের স্বার্থের সহিত পবীক্ষাফলের 

কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অথব। যাহাদের বান্ধা 

বেতন স্ব স্ব কৃত পরীক্ষাফলের যুক্তিযুক্ততার উপর 

নির্ভর করে না সেরূপ লোকের কৃত ২১ টা 

পরীক্ষার ফলের উপরে কতদূর আস্থা স্থাপন করা 

যায় তাহ! কৃষকসমাজই বিবেচনা করিবেন। এই- 

রূপ অবস্থায় কৃষকের অভিজ্ঞতার উপরে নির 

করিয়া আমাদেরও বলিতে হয় ফুল ফুটিবার পরই 

পাট কাটিবার উপমুক্ত সময়। 

গড় বা জি |. ০০ 

২৩। পাট কাটা। 

পাট গাছ কাটিবার সময় মাটির উপরে কাগ্ডের 

২৪ আঙ্গুল বাদ দিয়! কাটিলেইতাল হয়, কারণ 
কাণ্ডের নিয়তম ভাগে এক প্রকার শিকড়গুচ্ছ 

জয়ে. সে গুলি বেশী থাকিলে পাটের বাজার দর 
কম হয়। মিঠা পাট গাছ সব্বই কাটিতে হয়, 

কিন্ত তিতা পাট গাছের জমিতে অনেক সময় 

এত ধেশী জল থাকে যে তাহ! কাটিয়া সংগ্রহ 

করা কঠিন। এজন্য সে সকল স্থলে পাট গাছন।! 

কাটিয়া টানিয়া উৎপাটন করাই সুবিধ!। আবার 

যাহাদের ভাল ডুব দিবার অত্যাস আছে তাহার। 

অধিক জলের পাটও ডুব দিয়! দিয়াই কাটিয়া 
থাকে । পাট কাটিয়। সমান লব্থ। ব। সমান পর্ধিপিক 

দেখিয়৷ কাগুগুলি পুথক তাবে আঁটি বান্ধিলেই 

ভাল। তাহাতে আস প্রস্তত করিতে অনেক বেণা 

সুবিধা হয়, কারণ পরিপকু গাছগুলি উপযুক্তরূপে 

পিতে কচি গাছ অপেক্ষা অধিক সময় লাগে, 

এবং পরিপক ও কচি গাছ গুলি একই আটিতে 

বান্ধিয়। পচাইলে পরিপক্ক গাছগুলি উপযুক্ত মাত্রায় 

পচাইতে হইলে, সেই সমর মধ্যেই কচি গাছ গুলি 

অতি মাপ্রায় পচিয়। তাহার আস গুলি একেবারে 

নষ্ট হইয়। যায়। আবার পাট বিক্রীর সময়ও 

লম্বা পাটের সহিত বেশি কম লম্ব৷ পাট মিশ্রিত 

ন| থাকিলে বাজার দরও বেশি পাওয়। যায়। 

পাটক্ষেত্রে কি তাহার নিকটে যদি একটু শুষ্ক 

জমি থাকে, তবে সেই শুষ্ক জমির উপরে কাণ্ডের 

আটিগলি একত্রে স্তপ করিয়া, ২৪ দিন বাখিয়া 
দিলে ভাল হয়। যদি শুষ্ক জমি না থাকে, এবং, 

জল এক হাতের কম গভীর হয়, তবে আটিগুলি 

খাড়। করিয়। গোড়ার দিক নীচে রাখিয়া ১০1১৫ 

হাত বেড়ের এক একটি খাড়া কপ করিয়া ২৪ 
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জলে ২৭ দ্িন আঁগে পচিতে আরম্ত করিলে ভালই 

হইবে। কারণ গোড়ার ভাগট। বেশি শক্ত এবং 

পচিতে বেশি স্খয় লাগে । জসনেক সময় গোড়ার 

অশস ছাড়াইবার যোগ্য হইতে হইতে আগার 
দিকের আস পচিতে আরম্ত করে । পাট কাটির। 

এইরূপ তাবে ২1৪ দিন স্ত,প কর্ধিযা রাখিলে একটু 
সামান্য রকম পচন ক্রিয়া ((60111)61010101) আরন্ত 

হয়, যাহার ফলে পাতাগুলি নরম হইয়া নিজ 

হইতেই খসিয়া৷ পড়ে অথব। সামান্য রকম ঝাড়া 

দিলেই ঝরিয়৷ পড়িয়া যাঁয়। তাহাতে পাতা 

পচার দাগ লাগিয়া পাটের রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা 

থাকে না। কাণ্ডের আটির আয়তন কমিয়। এবং 

বোঝ! পাতল! হইয়। জলে ভিজাইবার পক্ষেও 

সুবিধা হয়। কিন্তু পূর্ববাঙ্গলার অধিকাংশ পাটের 

জমিই পাট কাটার সময়ে অনেক জলের নীচে 

থাকে। এই সকল স্থলে পাট কাটিয়া ২।৪ দিন 

একত্রে স্তপ করিয়া রাখ। চলে না। পাট কাটিয়াই 

পাতা সহিত আটি বান্ধিরা জলে ভিজাইতে হয়ু। 

তবে লম্বাঃ পরিপক্ক ব1 এবং খাট বা কচি কাণ্ডের 

আটি পৃথক পৃথক করিয়! বাদ্ধিতে পারিলেই ভাল। 

যাহ! হউক পাতা সহিত পচাইলে পাতার দাগ 

লাগিয়৷ পাটের রং খারাপ হইবার আশঙ্কা থাকে। 

তণ্তিন্ন পাঁত। দ্বারা আটির আয়তন এবং আবর্জন। 

বৃদ্ধি.হওয়াতে অতি মাত্রায় পচিয়া পাটের অশাস 

পচিবার আশঙ্ক। এবং অাস খাহির করিবার 

পরিশ্রম ও কতকট। বাড়িয়। যায় । 

শি উকি ৬ ভি এ সত 

জল ও পচনকব্রিয়া । 

জলে পচাইয়। অশস ছাড়াইবার প্রথা অতি 

আদিমকাঁল হইতে পৃথিবীর সর্বাত্র প্রচলিত। 

২৪। 

আমাদের দেশে কোষ্টা ও শণ পাট সম্বন্ধে এবং , 

টা নিন | 

এইরূপ | ভাবে ব গোড়াটা অল্প 

জা 
শশী ৪১ শিপ শশিপিশশিীত ০ সস, লও কল লে 

ইউরোপে তিগির টিলা এবং (ভাঙ্গের (জানা) 

পাট সম্বন্ধে আস ছাড়াইবার জন্য এই প্রণালীই 

অতি প্রশস্ত বলিয়া'পরিগণিত ছিল। বালী'কির 

রামায়ণে হনুমানের লঙ্কাদাহনের সময় তাহার 

লেজ জড়াইবার শণ এবং কোষ্টা পাট ব্যবহারের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হনুমান বলিতেছে “ততস্তস্ত বচঃ 

শ্রত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ। বেষ্টিতং শণবন্ধৈশ্চ 

পটৈঃ কার্পাসিকৈস্তথ] ॥৮ ( ১৮২-৫৮ অঃ স্থন্মরা- 

কাণ্ড )। তাহাতে অন্যান হয় যে শশ এবং পাটের 

আস প্রস্তুত করিবার জন্য তখনও এই প্রথাই 

প্রচলিত ছিল। অবশ্ত এস্থলে পট্রশন্দে মেস্তা 

পাটকেও বুঝাইতে পারে । নালিতার কি শণের 

কি মেক্টা কি তিসি ইত্যাদির কাগুগুলি জলে 

ভিজাইলে তাহাতে এক প্রকার উত্ভিদণু ()101011) 
বিকাশ পাইয়া পচন ক্রিয়া ( (0111)6101211017) আরম্ভ 

হয়। এই জাতীয় উদ্ভিদণু গাছের অাস অংশের 
বে্টুনকারী বঞ্চলের নানা প্রকার পদার্থ মধ্যে-_ 
যথা তৈশ (0181৯) মম (৪২০০), আঠা (8800)5) 

বজন (71175), এবং কষার (1002) 1000115 ) 

পদার্থ মধ্যে একপ্রকার রাসার়নিক পরিবর্তন 

উপস্থিত করে। তন্দ্রা সেসকল পদার্থ দ্রবনীকর 

অবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ জলের সঙ্গেই অনেকট! চলিয়! 

যায়, অথবা বায়বীয় আকার ধারণ করিয়। বুদবুদ 

রূপে উড়িয়া যায়। এই ব্যাপারকেই আমর 
চলিত ভাষায় পচানি ( [(117)01)(:1101 ) বলি। 

ইহাতে আসগুলি শিথিল ও পরস্পর পৃথক হইয়া 

পড়ে। তাহার পর আসগুলি ছাড়াইয়৷ ধুইয়া 

রৌদে এবং বাতাসে শুকাইয়। সেই অশাস আরও 
পরিষ্কার হয় (1)10791)11£)1। পচন ফ্ডিত্বার প্রথম 

আরম্তে'ষে জাতীয় উত্তিদণু প্রকাশ পায় তাহারা 
পাটের অ1সের কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু 

আঁধক দিন জলে রাখিয়। পচন ক্রিয়ার ঠিক মাত্র) 



€ম সংখ্যা | ]. 

উারিরর পারার অপর একপ্রকার অনিষ্টকারী 

উত্তিদণু বিকাশ লাত করে এবং সেগুলি পাটের 
অশাসও পচাইয়। নষ্ট করে। পচাইবার জন্ত পাটের 

কাণ্ড ২।৩ হাতের বেশি গভীর জলের নীচে রাখিতে 

হয় না, কারণ হা৩ হাতের বেশি গভীর জলের 

নীচে এই পচনকারী উদ্ভিদ্ণুর বিকাশ হয় ন!। 
আর যে জলে পাট পচাইতে হয় তাহাতে লৌহের 
অংশ ন৷ থাকাই তাল কারণ তাহ! হইলে পাটের 

বর্ণ পরিফার হয় না। পাট পচাইবার জন্য লোন! 
জল অপেক্ষ1। মিঠা (৪০1 ০1 ৪৯৮৪৮ ) জল ব্যবহার 

করাই ভাল, এবং সেই জলে চুণের তাগ বেণী থাকা 

উচিত নয়, কারণ চুণে অণাস খাইয়া ফেলে। 

মিঠা জলে এবং গরম বেশি পড়িলে এ পচনকারী 

উত্ভিদণু সত্বর বৃদ্ধি পাইয়। পচন ক্রিয়। সত্বর সমাধা 
করে। লোন] জলে, কিন্ব। বেশি শীত পড়িলে, 

এ পচনকারী উত্ভিদণু সকল সত্বর বিকাশ পায় না 
এবং পচন ক্রিয়া! সমাধ। হইতে বিলম্ব হয়। আমর! 

দ্রেখিতে পাই জল এবং উত্তাপ ৭৫" হইতে 

ফ ই বিশেষ উপযোগী দেখা যায়। জোত জলে 

রঃ সকল উদ্ভিদণু বিকাশ হইয়াও ভ্রোতের সঙ্গে 
অনেকট] চলিয়। যায় । এ জন্য স্রোত জল অপেক্ষ। 

স্থির জলই পাট পচাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী। 

লোনা জলের ন্যায় শোত জলে ভিঞ্জান পাটের 

বর্ণও তত পরিফার হয় না। আত জলে ভিজান 

নালিতার 'ভুর' বাস্তপের বহির্ভাগস্থ পচনকারী 
উত্তিধণুই অধিক পরিমাণে আ্রোতের সঙ্গে চলিয়া 
যায়। এ জন্যই সেই স্তপের ভিতরের গাছগুলির 

পচন কার্য আগে শেষ হয়, বহির্ভাগস্থ গাছগুলি 

পচিতে" বিলম্ব হয়। এমন কি বাঁহর্ভাগস্থ গাছ- 

গুলির পচন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে ভিতরের 
গাঁছওুলি অতি মাত্রায় পচিয়৷ তাহার অশাস পর্য্যত্ত 
নষ্ট হইয়া! বায়। এই কারণে, আোতঙ্জলে পাট 

প্লাট বা নালিতা | ১০০ 
চি এসি রন্ছ 

নিজ হইলে সময়ে সময়ে জপ তানিয়া সির 

গাছগুলির.অশাস আগেই ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। 

ইহাতে শ্রম এবং ব্যয় বাহুল্য ঈমনিবার্্য। কর্দমাক্ত 

ময়লা জলে নালিতা ভিজাইলে পাটের বং ধূসর 
বর্ণ হয়। মোটামুটি ধতদুর সম্ভব পরিফার, মিঠা 
(56711 0110 8৬৫০) এবং স্থির জলে পাট তিজানই 

বিধি। তবে কাটা নালিতার বোঝা এত বেশি 

যে তাহা দূরে আনা নেওয়া পোষায় না। নিকটে 

যেরূপ জলই পাওয়া যায় তাহাতেই তিজাইতে 
হয়। বৈজ্ঞানিকের বিধি নিষেধ মানিয়া চল? 

খরচের দিক দেখিলে কৃষকের পক্ষে পোষায় না । 

পুকুর, শড়কের ধারের ঝিল, খাল ও বিল 

ইত্যাদ্িতেই পাট তিজাইতে হয়। 

এস্লে ইহা বলা আবশ্তক যে জলে ভিজাইয়া 

নালিতার অশস ছাড়াইবার এই অতি পুরাতন 

প্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট । বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারাও 

এই প্রণালীর কোন বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয় নাই। 

বৈজ্ঞ(নিকেরা অনেক যত্রের পর তিসির (88) ও 

ভাঙ্গের (1707001১) আদ বাহির করা সন্বন্ধে এহ 

পুরাতন প্রথান্ুষায়ী পচন প্রণালীর অনেকটা সময় 
সংক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন। পুকুরের পরিবর্তে 

বড় বড় কাঠের পাত্রে গরম জলে (7771০ 02”) 

কাগগুলি খুব প্যাক করিয়া ভিাইয়া উপরে 
ঢাকুনি দিয়! রাখিলে ৫০।৬* ঘণ্টাতেই পচনররিয়া 

সমাধা হয়। যাহ। হউক নালিতা পচানির সময় 

সংক্ষেপ করা সখন্ধে আদ্ধ পর্য্যস্ত কোন প্রশ্নও 

উঠে নাই এবং কোথাও কোন পরীক্ষা! করাও 

হয় নাই। 

লি এ ৮ পাপী তত শিস পেপসি শান ৩ 

কষিদর্শন-_সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ 
কষিতন্্বিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্দিপাল শ্রীযুক্ত 
জি, সি, বসু এম. এ প্রণীত। কষক আফিস চি 



গোরুর সংক্রামক রোগ। 

শ্রীকু্ভবিহারি দে, ডাক্তার লিখিত। 

বড়ই পরিতাপের বিয়য় যে অনেকেই গো- 

চিকিৎসা অতি হেয় জ্ঞান করেন, কিন্তু যে দেশে 

গবাদি গৃহস্থের জীবনোপযোগী একমাত্র স্ম্প্তি 
সে ভারতবর্ষের সুসন্তানগণ এখনও চেষ্টা করিলে 

অনেক গোরুকে অকালে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা 

করিতে পারেন। *« অশেষ চেষ্টার ফলে বহুদর্শা 
পশু চিকিৎসকগণ কর্তৃক সংরলামক রোগের প্রতি- 

বিধানোপযোগী যে সমস্ত উপায় নিন্দিষ্ট হইয়াছে, 
গবাদি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বীতমত 

তাহ! পালন কর উচিত। নিয়ে নিয়মগুলি 

সংক্ষেপে বিবৃত হইল £__ 

১। যখন হাট বা কোন মেল। হইতে গোর 

ক্রয় কর। হয় তখন উহা কোন সংক্রামক রোগে 

আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ মনে করিবে। যেহেতু 

হাটে ব1 মেলাতে নান। স্থান হইতে গবাদি আনীত 

হয়, এ সকল স্থানের কোন ন1 কোন একটীতে 

সংক্রামক রোগ পূর্বে হইয়াছিল বা এখনও 

বিদ্যমান আছে এরূপ মনে করিবে এবং সতর্কতা 

অবলম্বন করিবে। 

২। গোরুকে বাটা আনিবার সময় পথিমধ্যে 

অন্ত কোন পশুর সহিত মিশিতে দিবে না। ৫1৬ 

ক্রোশের অধিক গোরুকে চলিতে দিবে না এবং 

রানে এমন স্থানে রাখিবে যেখানে অন্য কোন 

গোরু বা পণ্ড ছিল না। পেট ভবিয়া পশ্তকে 

থাইতে দিবে ও পরিষ্কৃত জল পান করিতে দিবে । 

এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবার কার? এই 

কৃষক-_ ভাদ্র, ১৩১৬) | ১ম খণ্ড। 
এপার তা সা 

যে মনে কর পুর্বে গোরুটির কোন বারাম ছিল 

নাকিন্তু পথিমধ্যে সংক্রামক পশুর সহিত মিশিয়। 

কিন্বা সংরামিত স্থানে নীত হইয়া রোগগ্রস্ত 

হইয়াছে। 

৩। বাটীতে আনিয়া গোরুটীকে অন্যান্য 

গোরুর সহিত মিশিতে দিবে ন।। ৩ মাপ পর্য্যন্ত 

গোক্ুটীকে পৃথক বাখিবে কারণ রোগ থাকিলে 

এঁ সময়ের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পাইবে । এইরূপ 

সতকত্ত। অবলম্বন করিবার কারণ এই যে মনে 

কর ক্র/ীত গোকুটী রোগগ্রস্ত হইয়াছে এবং যাহাতে 

প্র গোরুটার সহিত মিশিয়া অন্ঠান্ত গোরুর ব্যারাম 
না হইতে পারে তাহার জন্ত সতকত। অবলম্বন 

কর। হইল। 

৩ মাসের মধ্যে গোরুটীর কোন ব্যারাম ন৷ 

হইলে অন্যান্য নীরোগী গোরুর সহিত নিরাপদে 

থাইতে দেওয়া ও থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। 

৪| যখন গোরু এক প্রদ্দেশে হইতে অন্য 

প্রদেশে নীত হয় তখন উহার সংক্রামক রোগে 

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; সময়ে সময়ে 

সংক্রামক রোগগ্রস্ত প্রদেশ দিয়া আনীত হয় এই 

হেতু গোরুকে বাড়ীতে আনিয়া কিছুকাল পৃথক 
ভাবে রাখিবে ও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়] 

দেখিবে। 

৫| যদ্দি কোন পশুর কোন রোগ হয়, তখন 

& গীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক 

রাখিবে। যে কোন ব্যারাম হইলেই পৃথক রাখিবে, 

কারণ রোগের প্রথমাবস্থাতে সংক্রামক রোগ 

নির্ণয় কর। সহজ নহে। 

৬। দ্ীড়িত পশুটীকে চিকিৎসাধীন রাখিবে। 

৭। নীরোগী পশুগুলিকে প্রত্যহ পরীক্ষ। 

করিয়া দেখিবে যে তাহাদের মধ্যে কোনটির রোগ 
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প্রকাশ করে, অগৌণে গীড়িত পশুটী অন্য গানে 

বাঁখিবে। মোটকথা নীরোগী ও পীড়িত পণ 

পৃথক পৃথক রাখিবে। 

গীড়িত পশুদিগকে নীরোগী পশ্থ হইতে 

অনেক দুরে রাখিবে । পীড়িত পশুর শুশ্রঘাকারী- 
গণ নীরোগী পশুর শুহুষ। করিতে পারিবে না। 

গীড়িত পশুর চিকিৎসালয় হইতে কোনও খাদ্য, 
পানীয়, খড় ইত্যাদি এমন কি গুশ্রষাকারীগণের 

কাপড় ইত্যাদি ও অন্ত স্থানে লইয়৷ যাইতে দিবে 

না। কুকুর ইত্যাদি পশুগণ সংক্লামক'রোগের 

বীজ লইয়! গিয়া রোগ পরিব্যাপ্ত করিতে পারে, 
এই জন্য চিকিৎসালর়ে কোন পণ্ডকে যাইতে দিবে 

ন।। চিকিৎসালরের চারিদিকে বেড় দিবে। 

৯। পীড়িত গোরুর চিকিৎসা--পীড়িত পশুকে 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাখিবে ; পরিষ্কাত জল পান 

করিতে দিবে; পরিষ্কত জলের অভাব হইলে 

গরম জল ঠাণ্ডা করিয়। পান করিতে দিবে; ফেন, 

ভূষি, খৈগ ইত্যাদি পুষ্ঠিকর খাদ্য খাইতে দিবে। 

তাজ। ঘাস খাইতে ধিবে। শুষ্ক খড়, কুট খাইতে 

দিবে না। যদ্দি শুষ্ক খড় দিতে হয় তবে ছোট 

ছোট করিয়া কাটিয়া ভূষি ও জলের সহিত 
মিশাইয়। খাইতে দিবে । রোগী ছুর্বল্ হইলে 

বলকারক ওধধ খাইতে দ্িবে। সেবা-শুশষা 

রোগমুক্তির প্রধান সহায় সুতরাং সেবা-সঞ্রুষা- 

কারীগণ বিশেষ সাবধানতার সহিত পীড়িত পশুর 

সেবা-শুশ্রুষ। করিবে । 

গীড়িত পশুদিগকে এমন স্থানে রাখিবে 

যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে চলাচল করিতে 

পারিবে । মশক ও মাছির প্রাছুর্ভাব হইলে শুল্ক 

খড়, কাট, ঘু'টে ইত্যাদি প্রজ্ববলিত করিয়া ধেয়৷ 

ঢ | 

১০ | 

দ্বিবে। মশক, মক্ষিকা গ্রভৃতি রোগ বিস্তার, 

৫ কর জনের ৫ রাগ। ! 
শপশট শাপলা শপ পিপি শীত আজ 

১০৩ 
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গে জ্ঞালাই। ধে শয়া চিত্র (ি পারে। | 

মন্দ নহে। 

১১। চারণ ভূমি সং্রনমিত হইলে নীরোগী 

গোরুদিগকে উজ ভূমিতে চরিতে দিবে না। চাষ 
আবাদ করিয়া চারণ, ভূমি ব্যবহারোপযোগী 

করিয়। নিবে । রোগগ্রস্ত গোরুর ব্যবহৃত প্রত্যেক 

জিনিষই পোড়াইয়! ফেলিবে এবং যাহ পোড়াইতে 

পারিবে না, তাহ। মাটীর নিয়ে পুতিয়া ফেলিবে, 

আর য়াহ! পোড়াইলে বা মাটীতে পুতিলে অধিক 

আর্ধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহ] প্রথমে গরম 

জলে ধৌত করিয়। বা সিদ্ধ করিয়া পরে ফিনাইল 

জল, তুতিয়ার জল £ ১_-২০০ ) অথব! রসকপূরের 
জল (১৫০০) দিয়া পৌত করিয়া ১৩ দিন 

রৌদে দিয়া বাবহার করিতে দিতে পারিবে। 

গীড়িত গোরুর ব।ব্হৃত শুদ্ধ আবজ্ঞনা৷ পোড়াইয়া 

ফেলিবে ; মল মৃত্রাদি ও আর্দ আবজ্ঞন। মাটীতে 
গর্ভ করিয়। পুতিবে এবং চুণ ও মৃত্তিকা দরিয়া গর্ভ 
পূর্ণ করিবে । গোয়ালঘরের মাটী টাচিয়৷ ফেলিয়া 
প্রথমে ঘটে বা অন্ত কোন জ্বালানি পোড়াইবে ; 
পরে তুতিয়ার জল বা রসকপূ্রের জল দিয়া ধৌত 
করিয়! নূতন মাটা দিবে এবং উপরে চুণ ছড়াইয়া 
দিলে বেশ ভাল হইবে । গোয়ালঘরের বেড়। 

ইত্যাদি ধাহ। রাখিবার দরকার হইবে তাহা গরম 

জলে ধৌত করিয়া নিবে, পরে তুতিয়ার জলে ধৌত 
করিয়া! চুণ ইত্যাদি দিলে ভয়ের কোন সম্তাবন। 

থাকে না। যেসমন্ত জিনিষ রাখিবার দরকার নাই 

তাহা পোড়াইয়। ফেলিবে। গোয়ালের উদ্ধত মাটা 
টাটক] চুণের সহিত মাটীতে গর্ত করিয়া প্রোধিত 

করিবে । মোট কথা যত দুর সম্ভব সংক্রাম্নক 

রোগ প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিবে । 

১২। যে সকল গোরু সংক্রামক রোগে মরে 

তাহাদের মৃত দেহ পোড়াইবে। ঘদি পোড়াইবারু 



চি 

কাহারও আর থাকে, তবে মৃত দেহ ৩৪ 

হাত মাটার নিয়ে প্রোথিত করিবে । ঘুত দেহের 

চর্ম স্থানে স্থানে কাটিয়া দ্রিলে চন্ম ব্যবসায়ীগণ 
উক্ত চন্ম লইয় রোগ ব্যাপ্ত করিতৈ পারিবে ন|। 

মৃত দেহের সহিত টাটকা কলিচুণ দিবে । জলে বা 
ভাঙ্গাতে মৃত দেহ নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। 

ইহাতে রোগ বিস্তৃত হয়। 
যে সকল পশ্ত আরোগ্য হয়, তাহা- 

দিগকে স্থানান্তরিত করিবার পুর্বে গরম জল ও 

সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে। জলের 
সহিত কার্বলিক লোসন মিশাইয়া ধৌত কর] অতি 
উত্তম। প্রতি /৫ সের জলে $ ছটাক কার্বালিক 

এসিড. মিশাইবে। যখন সংক্রামক রোগ আবিভূতি 

হয় তখন রোগাক্রাস্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্বব- 

শেষ রোগ ঘটনার পর তিন মাস কাল অতীত 

না হইলে সুস্থ পশুদিগের সহিত তাহার্দিগকে 

একত্রে মিশিতে দিবে না। সেবা-শুশ্রঘাকারী- 

গণের ব্যবহৃত প্রত্যেক জিনিষই সংক্রামক দোষ- 

নাশক পদার্থ ঘার! বিশুদ্ধ করিয়া! লইবে। সংক্রামক 

পশু কর্তৃক ব্যবহ্থত প্রত্যেক জিনিষই সংক্রামক 

দোষনাশক পদার্থ দ্বারা ধৌত করিয়! লইবে। 
১৪। মৃত দেহ অধিকক্ষণ ফেলিয়। রাখিবে 

না, কারণ দুষিত পদার্থ শরীর হইতে নিঃহ্থত হইয়] 

নিকটবত্তী দেশকে সংক্রামিত করে। যেগ্রামে 
ব৷ প্রদেশে সংক্রামক রোগ হয় প্রগ্রাম হইতে 

রোগকালীন কোনও পশু অন্ত গ্রামে, হাটে ব 

মেলাতে লইবে না অথব। অন্য স্থান হইতে এ সময়ে 

কোন পণ্ড আনিবে না। 
«১৫ | সংক্রামক রোগ হওয়া মাত্র অনেকে 

গোরুর দলকে তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেন, তাহা 
অতি উত্তম । 

(ক) বোগাক্রাস্ত গোরু ৷ 

১৩। 

পবা নি | টি 
- শাসী শি ৮ ২০ পপ ও যশ ০ পর 

খে থ ঃ যাহারা নীরোগ অথচ রোগগ্রস্ত গোরুর 

সংম্পর্শে আসিয়াছে । 

( গ) যাহারা নীরোগী অথচ রোগগ্রস্ত গোরুর 

স্পর্শে আসে নাই। 

যে স্থানে বা যে গোয়ালে সংক্রামক রোগ 

প্রথমে দৃষ্ট হয় এ্রস্থানে পীড়িত পশু রাখিয়া 

স্থানান্তরে (খ) ও (গ) চিহ্কিত পশুদিগকে রাখিবার 

ব্যবস্থা করিবে। গ্রামবানীগণ একযোগে কার্ষ্য 

করিতে ইচ্ছুক হইলে গুমের বহিঃপার্থে কোনও 

স্থান মনোনীত করিয়। তাহাতে নীরোগী পগ্দিগকে 

স্থানান্তরিত করিয়া! তাহাদের সেবা-শুশষার জন্য 
পৃথক লোক নিযুক্ত করিয়া দিলে রোগ পৰিব্যাপ্ত 

হইবার সম্ভাবনা! থাকিবে না। এস্বলে ইহা বল৷ 

বাহুল্য ষে এই সকল নীরোগী গোরু পীড়িত পশুর 

স্পর্শে আসিবে ন। এবং নীরোগী গোরুর দলের 

মধ্যে কাহারও ব্যারাম হইলে অগোঁণে উক্ত পীড়িত 
পশুটীকে স্থানান্তরিত কর বিধেয় । (গ) চিহ্িত 

পশুদ্দিগের মধ্যে কাহারও ব্যারাম হইবার সম্ভাবন। 

নাই বটে কিন্তু (খ) চিহ্থিত পশুদ্িগের মধ্যে 

কাহারও ব্যারাম হইলে (ক) চিত্রিত পশুদের দলে 

মিশিতে দিবে । (খ) ও (গ) চিহ্বিত পশুদিগকে 

প্রত্যহ ২ অর্ধ ছটাক পরিমাণ লবণ থাইতে দিলে 

রোগ প্রায়ই হয়ন।। বর্ষাকাল ন। হইলে এবং 

বৃষ্টিতে ভিজিবার সম্তাবন৷ না থাকিলে (খ) ও (গ) 

চিহ্রিত পশুদিগকে গাছের ছায়াতে রাখা যাইতে 

পারে, অন্যথা অল্প ব্যয়ে গোশাল। তৈয়ার করিবে * 

বসন্ত, মড়ক, ইত্যাদি ব্যারামের 

স্থিতিকাল ১ মাস। অতএব যে গোরুর শরীরে 

এই সকল রোগের বীজ প্রবেশ করিয়াত্ছ, বলিয়! 

সন্দেহ হয়, তাহাকে ১ মাস পরে কোনও রোগ 

লক্ষণ প্রকাশ না করিলে নীরে!গী গোরুর সহিত 
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একত্র রাখিবার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। 
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নিয়ম প্রতিপালন কর। বিধেয় এবং নিয়ম গুলি 
যথাযথ প্রতিপালন করিলে রোগ অস্কুরেই বিনষ্ট 
হয় এবং রোগ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু 
এস্থলে ইহ! বল! বোধ হয়, অপ্রীতিকর হইবে ন৷ 
বষে আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর কর্তৃক 
গো-বসস্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য 
টিক দিবার ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইয়াছে । পশু 
চিকিৎসার জন্য বঙ্গ দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাতে 

একজন বা ততোধিক পশ্ড চিকিৎসক আছেন । 
সংক্রামক রোগ হওয়া! মাত্র পশু চিকিৎসার জন্য 

মাজিষ্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন 
করিতে হইবে । ইহাও দেখা যায় যে আনেকে 
অনেক গোরু মরিবার পরে, এমন কি মহামারির 
প্রকোপ কিয় যাওয়ার পরে রাজ দ্বারে আবেদন 
করে, ইহাতে ষে কোন প্রকার উপকার পাওয়! 
যায় ন। ইহ বলাই বাহুল্য। কয়েকটি গোরুর 
এক সময়ে ব্যারাম হইলে অথবা একটী গোরুরও 
সংক্রামক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে স্থানীয় 
চৌকিদার ব। পুলিশ কর্মচারীর নিকট সংবাদ 
পাঠাইবে। পুলিশ কম্মচারী জেলাস্থ উপরিতন 
বাজ-কম্মচারীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন। 
এতত্িন্ন রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহিত আবেদন 
পণ্ড চিকিৎসকের নিকট অগৌণে পাঠাইলে, পশু 

চিকিৎসক রোগ পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্বে ঘটন। 
স্থলে উপস্থিত থাকিয়। যথোচিত ও সময়োপযোগী 
ব্যবস্থাদ্দি দিতে পারেন। 

ইহাও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়৷ ধায় যে 
অনেকে পশু চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য 
করিতে ইচ্ছুক হয় না, এমন কি প্রতিবেশীগণকে 
তাহার উপদেশ মত কার্য করিতে পরামর্শ 
দেয় না; অনেকে কোন প্রকার সাহায্য করে না 
এবং কেহ কেহ সাহায্য করিলে তাহার প্রতি- 
কুলাচরণ করে । এবছিধ নানারূপ অস্ুবিধ। সত্বেও 
পণ্ড চিকিৎসকগণ যেরূপ উৎসাহ, অধ্যবসায় ও 
একাগ্রতাধ*্সহিত কার্ধ্য করিয়। থাকেন তাহা অতীব 
প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। চিকিৎসকের উপ- 
দেশান্ুযায়া কার্য্য না করিলে গুহস্থের ক্ষতি ভিন্ন 
লাত নাই। সকলেই যে চিকিৎসকের উপদেশ 
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মত কর্ধ্য করে ন। ঠা এরূপ কথা বলি না, কিন্ত 
অনেকেই পূর্বতন স্স্কারান্ুযায়ী কার্য করিতে 
তাল বাসে। . সরকার বাহাদুর গো-জাতির উন্নতি 
বিষয়ে অত্যন্ত মনযোগী এবং ৯সরকার নিয়োগ- 
প্রাপ্ত গশ্ত চিকিৎসকগণও তাহাকে উদ্দেস্তাম্যায়ী 
কাধ্য করিতে যত্রবান। অতএব আমার বিনীত 
প্রার্থনা এই ষে প্রত্যেকেরই, চিকিৎসকের উপদেশ 
মত কাধ্য করিতে আগ্রহান্িত হওয়। কর্তব্য । 

ইক্ষবীজ।-_-আমাদের দেশে ইন্ষুর সাধারণতঃ কলন 
অর্থাৎ ডগ কাটিয়া রো।পিত হয় । কিন্তু মেকািকো প্রভৃতি 
দেশের অধিবালীর। সাধারণতঃ ইহার বীজ কৃষিক্ষেত্রে বপন 
করিয়া থাকেন। অনারটি প্রভৃতি দৈববিডদ্বনা ব্যতিরেকেও 
কৃষকগণের ইক্ষচাষে ক্ষতি গ্রস্ত হইবার আর একটি মুখ্য কারণ 
--ইচ্ষুর পোকা । ক্ষেত্রপ্িত একটি দণ্ডে*পোকার আক্রমণ 
»ইলে সমস্ত দ্ডগুলিকেই ক্রমশঃ তদ্রপাবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হয়, 

ইহাই নিয়ম । কুষকগণ পর বৎসরের জন্য কলম ( ডগ) 
রাখিবার সমর ইক্ষুদ্ পুষঙ্থান্নপুঙ্খরূপে বাছিয়া লয় না) 
স্বতরাং সেই পোকার বীজ সেই কলমেই রহিয়। ময়। 
আবার কালে সেইগুলি পরিবৃঞ্ধিত ওপরিপোধিত হইয়া থাকে:। 
মেক্সিকো প্রভৃতি দপবাসী কৃষকগণ হইন্কুর বীজ বপন 
করিয়া থাকে । মাঘ মাসে পাতা সার ও অদ্গেক মাটী ময়দার 
যত করিম! পরে ভাঙ্গা বাক্সে বা টবে বোঝাই করিয়া বীজগুলি 
আস্তে আস্তে হড়াইয়া দেয়, এবং কোন পোকায় ন্ট করিতে 
না পাবে, এই অভিপ্রায়ে তাহার উপর সেই পাও। সার ও 

মুভিক] সাযান্ঠ পত্রিমাণে ছিটা ইয়া দেয়__জল দেওয়৷ নিষেধ । 
সমস্ত রাত্রিতে শিশিরে এবং ধিবাভাগে রৌদ্রে অথাৎ অনাবৃত 
স্থানে ফেলিয়া রাঘিতে হয়। ঘাহাতে বীজ কোনরাপে পোকায় 

নষ্ট করিতে না পারে, কিম্বা! অতিরিক্ত বুষ্টি হইয়া বীজগ্ডলিকে 
পচাইয়া ন। দেয়, সে বিষয়ে মাও সাবধ।নতা এক সপ্তাহকাল 
অবলদপ্বন ক প্িলেই বীর হইতে ঠিক ধানগাছের ম্যায় চার! দেখা 
দেয়। তৎপরে বীজের চার। করিয়া সামান্য জল দিতে আরম্ত 

করে ও একমাস পরে গাছগুলিঝে তুলিয়া! অন্ত স্থানে পাতলা 
পাল! কিয়! চারাইয় দেয়। দেড় মাসকাল সেইরূপ 
অবস্থায় রাখিয়া পরে আমাদের দেশের পদ্ধতিক্রমে ক্ষেত্রে 
চাষ করিলেই হইল। তবে বীজ হইতে ইক্ষুর আবাদ কিছু 
অধিক সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। কিন্ত আখে পোকা 

লাগিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ইন্ক্ব নষ্ট হওয়া অপেক্ষা 
এ পরিশ্রম স্বীকার কর ভাল। পু পনর মাসে ইক্ষুর বীজ 
হয়। যখন ইচ্ষুবীজের উৎপত্তি হয়, তণন ইক্ষুদণ্ডগুলি দেখিতে 
প্রায় সর-খড়িরু স্ায় হইয়া থাকে । চারিট। ইক্ষদণ্ডে যে 
পরিমাণে বীজ হয়, তাহাতে এক একর (তিন বিঘা) জনি 
স্বচ্ছল ভ।বে চাষ হইতে পারে (উদ্ধত 1) 

ও 
$ 



৯০৩৬ 
শপ পপি শা শী? তত ০ জিত পরান »--৮০ 0০৮০ শা শওকত শপ শশী শীট 
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এই শ্রেণীর পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত পোকার দেহ 
তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত, যথ।_ মস্তক, বক্ষঃ ও 

উদ্র। মন্তকে চক্ষু, খুখ বা আহার শোষণ নিমিত্ত 
কর্ষণী এবং এক জোড়। শৃঙ্গের শ্থায় স্পর্ষণী বিদ্যমান 

আছে। বক্ষে এক বা ছুই জোড় পক্ষ এবং তিন 

জোড়া পদ থাকে । উদ্রে পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র 

আছে। পোকা সাধারণতঃ তের তার্গে বিভক্ত; 

গ্রথম ভাগে মস্তক, পরবর্তী তিন ভাগে তিন 

জোড়া পদ ও পক্ষ অবস্থিত। পরবর্তা নয় ভাগে 

উদর। পুর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির পুর্বে এই পোকা গুটা 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গুটীর পূর্বে ইহা কীড়। অবস্থায় 

কাটায়। ডিঘ্ব ফুটিয়৷ কীড়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ 

পূরণান্ প্রাপ্ত পোকা ইহার জীবনের চতুর্থ অবস্থা । 
প্রথম অবস্থা ভিত্ব বা! ভিন্বস্থ ভ্রণ, দ্বিতীয় অবস্থ! 

কীড়া, তৃতীয় অবস্থা টা, চতুর্থ অবস্থা পতঙ্গ । 

সাধারণতঃ কীট কাঁড়। অবস্থায় অধিক অপ- 

কারা । কীড়া অবস্থায় পোক। অনেকস্থলে পনের দিন 

কাটায়, এবং এই সময়ের মধ্যে ইহার সাধারণতঃ 

পাচবার দেহের আবরণ পরিবর্তন করিয়। বরাদ্ধ 

প্রাপ্ত হয়। পুর্ণ অবরব প্রাপ্ত হইলে কীড়। আহার 

পারত্যাগ কবিরা বাসস্থান অন্বেষণ করে। এই 

সময়ে কোন কোন কীড়া মুখ হইতে আঠ। বাহির 

করিয়। বাস প্রস্তুত করে। এই বাসাঁ হইতেই 
রেশম প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

কীড়ান্র অনেক পদ আছে বলিয়া মনে হয়। 

বাস্তবিক ইহার সম্মুখ ভাগে (বক্ষে)তিন জোড় 

মাত্র প্রকৃত পদ বিদামান, এবং উদরে চারি 

জোড়। এবং পুচ্ছে এক জোড়। আকর্ষণী পদ দৃষ্টি 
হয়। এই আকর্ষণী পদ দ্বারা ইহারা চলিতে 
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পারে এবং খাদ্য রূপে ধরা পারে। 

প্রায় সপ্তাহ কাল পোক!। বাসায় নিদ্রিত অবস্থায় 

কাটায়। তখন ইহার কিছুই থায় ন|। ,এই 
অবস্থাকে গুটী বলা হয়। গুটার অবশ্থ। পূর্ণ 
হইলে ইহারা পক্ষার্দি পূর্ণ অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়৷ বহির্গত 
হয়। 

কোন কোন পোকা ডিম্বের পরিবর্তে কীড়। 

প্রসব করে। কোন কোন পোক। (যেমন 

পঙ্গপাল ) গুটা অবস্থা ধারণ না করিয়াই পূর্ণ 
অবয়ব প্রাপ্ত হয়। 

৫কান পোক! মুখের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গু হণ 

করে না। ইহাদের শরীরের সর্বত্র বায়ু গ্রহণের 
নিমিত্ত এক প্রকার শির বিদ্যমান আছে। 

শিরার বহির্ভাগে শুক্্ হুস্ম ছিদ্র আছে, তদ্বার। 

ইহার! বায়ু গ্রহণ করে। 
কোন কোন পোক। দ্বিপক্ষী, কতকগুলি 

চতুঃপক্ষী। দ্বিপক্ষী পোকাদিগকে আমরা 

সাধারণতঃ মক্ষী নামে অতিহিত করিয়া থাকি | 

চতুঃপক্ষী পোকা নান। জাতিতে বিতাগ কর] যায় । 

ইহাদের কতকগুলির এক জোড়া পক্ষ অন্য আর 

এক জোড়া কঠিন পক্ষ দ্বার৷ আচ্ছার্দিত। কতক- 

গুলির ছুই জোড়া পক্ষই অদৃশ্য ও অব্যবহার্য্য। 
কতকগুলির চারি পক্ষ বিপ্লি সূশ। কতক- 

গুলির পক্ষে হুল্ম শঙ্খের হ্যায় পদার্থ বিদ্যমান । 

এইরূপ নানা পার্থক্য দ্বারা আমর! মন্গী ও পতঙ্গকে, 

নানা জাতিতে বিভাগ করিতে পারি । আমর! 

কোন পোকার বৈজ্ঞানিক নাম ন| জানিয়াও ইহা- 
দের আরুতি ও প্রকৃতি অধ্যয়ন দ্বারা! কীটের জাতি 

বিচারে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি | 

সাধুরণতঃ পোকাদিগকে একাদশ" জাতিতে 

বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে আট জাতির সংক্ষিপ্ত 

বর্ণন। নিয়ে বিবৃত করা হইল ;__ 
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১। দ্বিপক্ষ পোকা ব1 মক্ষী-(1)11)507% ) 

1 -ইহাদের এক জোড়। পক্ষ বিদ্যমান। 

অন্য আর এক ্জোড়। পক্ষের স্থানে আলপিনের 

গ্ঠায় এক জোড়। উপ অঙ্গদৃষ্ট হয়। এই পোকার 

কীড়া পদহীন। মশ!, মাছি প্রভৃতি .এই জাতিৰ 

অন্তর্গত। 

২। কঠিন পক্ষ পোকা ((01001/014)- 

1০৩1৫৯--ইহাদের ছুই জোড়। পক্ষ আছে। 

বহিাগের পক্ষদ্বয় কঠিন। এই পক্ষদ্বয় পোকার 

দেহ ঢাকিয়া রাখে। কোন কোন পোকার কীড়। 
পদহীন। কোন কোন কীড়ার তিন জোড়া পদ 
ও পুচ্ছে একখান। শোষক পদ থাকে । গোবরে 
পোকা, ঘুণ পোকা, চেলে পোকা, আমের তে” 
পোক! প্রভূতি এই জাতির অন্তভূক্ত। 

৩। শঙ্ক পক্ষ পোকা ব। প্রজাপতি (151%- 
001)6012)--1301101116---ইহাদের চাবি পক্ষে 

পক্ষের গ্তায় পদার্থ বিদ্যমান। ,কীড়ার্ তিন 

। পক্ষধারী বিভাজ্যদেহ পোর্কা। 

জোড়া পদ ও পুচ্ছে একখানা শোষক পদ আছে। 
এই জাতীয় পোকার কাঁড়। নান ফল ও শস্য 

বিনষ্ট করে। ইক্ষুর মাজব্ব। পোকা, শোনা পোক। 

গ্রভৃতি এই জ।তির অন্তর্গত। 

৪1 বিল্লি-পক্ষ পতঙ্গ (11১11701)01)101%,)-- 

ইহার। ছুই জোড়া স্বচ্ছ পাতল। পক্ষধারী পতঙগ। 

কোন কোন প্রকারের কীড়। পদহীন, কোন 

প্রকারেব্র কীড়ার তিন জোড়। থাবাল পদ, পুচ্ছে 

. এক জোড়া কর্ষণী পদ ব্যতীত জারে। পাঁচ হইতে 
সাত জোড়া কর্ষণী পদ আছে। মৌ পোকা, 
পিপীলিকা, বোলত।, ভীমরুল, কুমার পোকা 

প্রভৃতি এই জাতির অন্ততৃক্ত। এই জাতীয় কোন 
“কোন পতঙ্গ অন্য পোকার গাঞ্জে ডিম্ব প্রশ্নব করে। ০ 



১০৮ . ক্ষক- ভাদ্র, ১৮১৬। । '. [১০ম খণ্ড । 

এবং ইহার কীড়। এ পোক। ধংশ করিয়া কৃষকের . 
সাহায্য করে। 

৫ | খু পক্ষ পতঙ্গ (00101060716) 

1[,১./৯.-এই জাতীয় পতঙ্গের উর্দাস্থ পক্ষদয় 

[০০০8 

না 

০০০ 

মন্থণ ; চর্দের ন্যায় দু অধস্থিত পক্ষদ্বয় উদ 

পর্ হইতে অনেক বড়। এই পক্ষপ্বয় খভু ভাবে 
তাল পত্রের ন্যায় োজিত হইয়া পৃষ্ঠোপরি অবস্থিতি 
করে, এই জন্ত ইহার নাম ধজু-পক্ষ পতঙ্গ । পঙ্গ- 

পাল, আরশুলা, উইচিংড়ি প্রভৃতি এই জাতীয় ৭। অদ্ধ-পক্ষ পোকা (11608011105 )-- 

অন্তর্গত। ঝি'জি পোকা, জাব পোকা খাই 
কষকের উপকার করে। 

পোকা । 

৬। ম্নায়ু-পক্ষ পোকা ( ০৮17০17/6 )-- 

এই জাতীয় পোকান্ পক্ষগুলি শায়ুর টায় রেখা- 
যুক্ত এই জন্য ইহ।র৷ স্নাযু-পক্ষ পৌকা। ইহাদের 
সবগুলি পক্ষই অতিশয় পাতলা এবং প্রায় সম- 

মাপক। ঝিন্সি পোকা, উই পোকা এই জাতির 

100 118৮-এই জাতীয় পোকার পক্ষ যোখিত। 
হইয়! খবস্থিতি করে। ইহার! শস্তের ভয়ানক 
শর্রে ।« 



প্র ০ 
ঙ 

৫ম সংখ্যা |] 

থাকেন ন। 
| 

ভাদ্র ১৩১৬ । 

নাগপুরে কৃষি-বৈঠক। 

বিগত কয়েক বৎসর হইতে প্রতি বৎসরই যে 

পুষায় অথবা অন্য কোন স্থানে একটি সরকারী 

কষি বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে, ত।হ। অনেকেই 
অবগত আছেন। গতবারে নাগপুরে এই €বঠকের 

অধিবেশন হইয়াছিল। সরকারী কৃষিনীতি 

নির্ধারণ এই বৈঠকের মুল উদ্দেশ্ত বলিতে পারা 
যায় এবং এই জন্য প্রত্যেক অধিবেশনে তারত- 

গভর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের কতিপয় 

কর্মচারী একব্রিত হইয়! বিগত বৎসরের কৃত 

কার্য ও আগামী বৎসরের কর্তৃব্যকাধ্য সমালোচন৷ 

করেন। বল। বাহুল্য যে এই বৈঠকে সাধারণের 

অথব| কৃষকবৃন্দের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত 

বিগত বৈঠকে ভারতীয় কৃষি- 

বিভাগের ৮ জন ও প্রাদেশিক কঁষিবিতাগ সমূহের 
২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ও এতত্তিন্ন 

অপরাপর ১১ .জন সরকারী কর্মচারী ও দর্শকও 

যোগদান করিয়াছিলেন। 

কষি বৈঠকের প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৯১৫ সালে। 

সুতরাং গত বারে ইহার পঞ্চম অধিবেশন হৃইয়। 

গেল। এই পাঁচবার অধিবেশনের ফলে ভারতীম 

নাগপুরেক ষ বৈঠক। 

শপ স্ব শি ০, রসি এ সা ও) এ পরক ্ধারণ এনা “১ * হাটারাবার ঞ্াপুরজঞাখার- ও » এপার, ৮... ০৮৭৮ রা গা এমভি ৭ ০৯৫০ ররর, "নু রা জা 
ছি -্ 2 পেশ” এ-প্রশক্ানি শম্পা টা রি সত শ ২ শাকশ পাশা শালী পপশািিপিশ্প তপন 

৯০৪) 

কাষি সম্বন্ধে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে অথব! 

উন্নতি সাধনের উপায় প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহ! 

বিবেচনা করার বোধ হয় এখন সময় আসিয়াছে। 

আমরা আপাততঃ তারতীয় অথব! প্রাদেশিক 
কষি-বিভাগ সমূহের কার্যতালিকার বিষয় ছাড়িয়া 
দিতেছি। কারণ তৎসমুদায় সম্যক্রূপে বিবেচন৷ 
কৰিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের আর্থিক ও 

কৃষি-অবস্থাগত বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহের 

পর্যালোচনা! করিতে হয়। এইগুলি ছাড়িয়া 

দিয়া কষি-বৈঠকের বিবেচনাধীন বিষয় সমূহকে 
মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিতক্ত করিতে পারা 

যায় 8--৫১) বিশেষ বিশেষ ফসল সম্বন্ধে অনুসন্ধান, 
উন্নতি সাধন ও উহাদের প্রসারণ-_(২) চাষ ও 

কঁষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও গৃহার্দি নিশ্দীণ_-৩) 

পশ্ড চিকিৎসা--€৪) কৃষি বিষয়ক শিক্ষ। ও-_-€৫) 

বিবিধ কার্যের মধ্যে পরস্পর সন্বন্ধ স্থাপন ও 
কৃষিবিভাগের সাধারণ গঠন প্রণালী । 

প্রথম হইতেই এই কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে 

আলোচন। চলিয়। আমিতেছে । প্রথম বিভাগে 

১৯০৫ সালে কার্পাস ও পাট, ১৯০৬ সালে গোধুম 

ও তামাক; ১৯০৭ সালে ইক্ষু ও কার্পাস এবং 

১৯০৮ সালে তুলা ও পাট ভিন্ন অন্যান্য তন্ত-উৎ- 
পাদক ফসল আলোচিত হয়। ১৯০৯ সালের 

বৈঠকে বিশেষ কোন ফসলের বিষয় উত্থাপিত 

হয় নাই, তবে কার্ধ্য তালিকায় কতকণ্চলি আবশ্ঠ- 

কীয় পরীক্ষার উল্লেখ কর। হইয়াছে । দ্বিতীয় 

বিভাগে ১ম বৎসর জল সেচন, ২য় বৎসর কৃত্রিম 

সাব, ৩য় বংসর নদীর পলি, গ্রত্রিম সার ও মৃত্তিক1 

বিশ্লেষণের প্রণালী নির্দিষ্টকরণ ও বিগত বৈঠকে 

কৃষি পরীক্ষা ও প্রদর্শন ক্ষেত্রের উপযুক্ত পরিমাণ 
জমির বিষয় সমালোচিত হয়। এস্থলে দেখিতে 

পাওয়া যাইতেছে যে, চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯০ 



ডি 
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সালে দ্বিতীয় বিভাগভৃত কোন বিষয় হি 

সল্গুথে উপস্থিত করা হয় নাই। তৃতীয় বিভাগে 
প্রথম তিন বৎসর সাধারণ পণ্ড চিকিৎসা ও চতুর্থ 

বৎসরে মুরগী, হাস প্রভৃতি পক্ষী পালনের বিষয় 

আলোচিত হয়। পর্ু/বদ্যা যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ 

বৈঠকের দৃষ্টির অভ্তরালে গিয়া পড়িতেছে তাহ৷ 

ইহ] হইতে অনেকট। প্রতীয়মান হয়। 

চতুর্থ অথব। কৃষিশিক্ষ। বিতাগই সর্ধাপেক্ষা 

অধিকতর আলোচনাযোগ্য । আমরা €দখিতে 

পাই যে ১৯০৫ সাল হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত 

বৈঠক ক্রমান্বয়ে নিশ্নলিখিত বিষয় গুলি বিবেচন! 

করেনঃ-_ওভারশিয়রগণকে শিক্ষাপ্রদান ও বালক 
দিগের জন্য ক্ষেত্রে কৃষিশ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব ং 

কবিকলেজ সমূহের জন্য পাঠ্য বিষয় নিদ্ধীরণ 7 কষি- 

ইঞ্জিনিয়ারগণকে শিক্ষাপ্রদান ; কৃষি শিক্ষার জন্য 

ইউরোপ অথব! আমেরিকায় প্রেরিত তারতীয় 

কর্মচারীগণের পাঠ্য বিষয় নির্দারণ ; কৃষিক্ষেত্রের 

অধ্যক্ষগণকে শিক্ষাপ্রদান, কষি-শিক্ষার জন্য কোন্ 

শ্রেণীর ছাত্রের আধিক্য হওয়। বাঞ্চনীয় তাহ! স্থিরী- 

করণ, কৃষি শিক্ষার পথে বাধা বিদ্র; পুষায় শিক্ষ। 

প্রদান প্রণালী ও স্থায়ী শিক্ষা কমিটি। এই 

বিষয় গুলির মধ্যে কোনটি যে অনাবশ্তক তাহ! 
বলিতে পার] যায় না। তথাপি এই সমস্ত বিষয়ের 

আলোচনায় বৈঠক যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন 

তাহার এ্রক্যত৷ অথব! সামঞ্রস্ত বিষয়ে সাধারণের 

'বিশেষ আস্থা ন। থাকিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
আমর। একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি । বিগত 

বৈঠকে কৃষি শিক্ষা, প্রদানের জন্য কোন্ শ্রেণীর 

ছাত্র আকর্ষণ কর] বাঞ্ছনীয় তাহ! লইয়া একটা 
বিষম বাদানুবাদ হয়। অবশেষে ইহ। স্থির হয় থে 

এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিষ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারা যায় না কিন্তু যতদূর বুঝিতে পাবা যায় 

কষক_ ভাজ, ১৬১৬ । | 

আশা সম্ভব গর নছে। 

িরিনজ। 
শপ শাল সী সা শা শশা শা পপ 

শত? 
এটি ৪8 

তাহাতে বোধ হয় চন টার বি সম্বন্ধে 

শিক্ষা! দেওয়। অপেক্ষ। কৃষিদক্ষ ব্যক্তিকে বিজ্ঞান 

সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া অধিকতর বাগ্নীয়। আমর! 

ইহার সার মন্ত্র বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের 

দেশে যাহার ক্কষক, যাহাদের মধ্যে প্রকৃত কষি 
বিষয়ক জ্ঞান আছে বলিয়! স্বীকার করিতে পার! 

যায়, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা এত অল্প যে 

কলেজের কথা দূরে থাকুক, তাহারা স্কুলের শিক্ষা 

হইতেও কোন উপকার প্রাপ্ত হইবে না। এ স্থলে 

ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা 
কিছু দেশীয় ভাষায় প্রদত্ত হইবে না। স্মৃতরাঁং 

উক্ত শিক্ষার দ্বার। লাভবান হইতে হইলে প্রথমতঃ 
ইংরাজী জ্ঞানের আবশ্যক । সাধারণতঃ কৃষক 

সম্তানের সে জ্ঞান নাই। মধ্যবিভ লোকেরাই 
সেরূপ শিক্ষ। পাইয়। থাকে এবং দেশের বর্তমান 

অবস্থায় তাহারাই বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী শিক্ষা 

করিতে সক্ষম। অবশ্ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর 

লোকের বংশান্ রূমে চাষ আবাদের উপর যে একটা 

অশ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে তাহ। একেবারে তিরোহিত 

হইতে সময় লাগিবে। এই ত্বণার ভাব যে চলিয় 

যাওয়। সম্ভবপর তাহার লক্ষণ এখনই দেখ। যাই- 

তেছে। ভদ্র লোকের কৃষি কার্ম্যের উপর যে 

নজর পড়িয়াছে তাহ! অস্বীকার করিতে পার! যায় 

না। সুতরাং বৈঠকের সদস্তগণের এই বিষয় 

লইয়া! বাদান্থবাদ করা, সময় অপচয় ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। সদস্তগণের অধিকাংশই যদি বিদেশ- 

বাসী না হইতেন তাহ! হইলে তাহার] অনায়াসে 

বুঝিতে পারিতেন যে, তাহাদের কষকের সংসর্গে 

আসিবার একমান্র উপায়-__মধ্যবিত্ত ভট্ট সম্তান- 

গণকে কৃষি বিষয়ে সুশিক্ষিত করা। তীহাদের 

সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই জনসাধারণের সংস্পর্শে 

কৃষিজীবিগণের জন্তই 



€ম ম সংখ্যা | ] 
- তি 
প্রধানতঃ লি শিক্ষার ব ব্যবস্থা হওয়৷ উচিত টে, 
কিন্তু কৃষি বিদ্যালয়ের দ্বারও সকলের জন্য উন্ুক্ত 

রাখ! একান্ত আবশ্তক। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ব! উচ্চ 

শিক্ষ প্রাপ্ত ব্যপ্তিগণের প্রতি সরকারী কর্মচারী- 

বর্ণের কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্িয়াছে__ 

তাহারা উচ্চ শিক্ষার কোন নিদর্শনই চক্ষুর সম্মুখে 
রাখিতে চান না । 

আমর! পূর্বোক্ত দৃষ্টাস্থ দ্বার1 কৃষি শিক্ষ। বিষয়ে 

সরকারী কর্মচারীগণের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণ! আছে 

তাহ! দেখাইলাম। বিশেষ ভাঁবে পর্যযালোচন। 

করিলে সরকারী কৃষি শিক্ষা নীতির আরও “অনেক 

দোষ দেখিতে পাওয়া! যাইবে । আমর! সেগুলি 

ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। এক্ষণে ৫ম বিভাগে 

বৈঠক কতদূর সফলতা লাত করিতে পারিয়াছেন 

তাহা দেখা যাউক। পঞ্চম বিভাগটিকে তিনটি 
উপবিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় £ -.(১) 

কৃষক ও কৃষি বিভাগের সহিত সম্বন্ধ, (২) কৃষি 
বিভাগের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী এবং (৩) 

কষি বিভাগ ও সাধারণের সহিত সম্বন্ধ । কি 

প্রকারে কষকগণের সংস্পর্শে আস যায় এবং কি 

উপায়ে পরীক্ষিত ফল সমূহ কৃষকের গোচরীভূত 
কর যায় এই ছুইটি প্রথম উপবিভাগে প্রধান 

আলোচনার বিষয়। এই বিষয়গুলি আলোচন। 

করিবার জন্য গত পূর্ব বৎসর একটি কমিটি গঠিত 
হয়। উক্ত কমিটির বিবরণী সম্পূর্ণ ন| হওয়ায় 
গত বৈঠকে তাহ পেশ হয় নাই। সুতরাং এ 

সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ অবৌক্তিক। তবে 
এ সন্বন্ধে ভাক্তার ম্যান যে কয়েকটি কথ। বলেন 

সেগুলি সকল কৃষিকর্মচারীরই ম্মরণ করিয়। রাখা 

কর্তব্য । তিনি বলেন যে হার! রায়তের বিশ্বাস 

তাজন হইতে চান তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ 
গুণ থাক। আবশ্তক ও স্থানীয় অবস্থা সম্যকর্ধপে 

_নাগপুরে কষি- বৈঠক | রঃ ১১০ 
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গরিজ্ঞাত হওয়া প্ররোধন। এতত্তিনন ্বাহাদের 

কেবল এইরূপ নব প্রথা, প্রবর্তন কর! 

উচিত যদ্ধারা৷ খরচ খরচ] বাদ দিয়] বাস্তবিকই 
লাভ হয়। দ্বিতীয় উপবিভাগে এক প্রদেশের 

কর্মচারীগণের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্ত প্রদেশে 

পরিভ্রমণ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহ! কার্ধ্য 

পরিণত হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। 

এতদ্বারা এক দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি প্রণালী, বীজ ও 

যন্ত্রাদি অন্য দেশে প্রবর্ধিত হইবে এবং কর্খচারা- 

গণের ভ্ঞানও অনেকট! প্রসার লাত করিবে । 

সর্বশেষে বৈঠক সাধারণের সহিত কৃষি বিভাগ 

সমুহের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চান তাহ! 

বিশেষ বিবেচ্য । আপাততঃ কষি বিভাগগুলি 

হইতে নানা বিষয়ক পুস্তক, পুস্তিকা, বিবরণী ও 

সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়। থাকে । খাস 

ভারতীয় বিভাগের মুখ পত্র, “এগ্রিকলচারল্জর্ণাল 

অব ইগডয়া” যে একটি মূল্যবান রুষি বিষয়ক 
পত্র তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতত্ডিন্ন 

কতিপয় প্রাদেশিক কৃষি বিভাগেরও বিশেষ বিশেষ 

মুখ পত্র আছে। সেগুলি উত্কৃষ্ট কি অপকুষ্ট তাহ! 

এস্থলে বিবেচনা করিবার আবশ্তক নাই। তৎ- 

সমুদয়ের দ্বারা সাধারণের কোন উপকার হইতেছে 

কি ন| তাহাই আলোচনার বিষয়। নিরপেক্ষ 

ভাবে বণিতে গেলে বলিতে হয় যে দেশের 

অশিশ্ষিত র্লুষকের কথ দ্বরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত 

ব্যক্তিও ঠিক কষি বিভাগের অস্তিত্বের কথ। ন। 

হউক, অন্ততঃ উহার কার্ধ্য প্রণালীর বিষয় কিছুই 
অবগত নহেন। আর যীহার। কৃষি বিভাগের 

পুস্তকাদির খবর রাখেন তাহারাও উহার জটিল 
তাষ! ও অষ্কাদির জন্য মাথ। ঘামাইতে রাঞ্জি নহেন। 
কৃষি বিভাগের কর্তারা যে কষি পরীক্ষার ফলাফল 

প্রচার ক রবিবার জন্ত সাধারণ সংবাদ পঞ্জের সাহায্য 



১১২, নঘক__তা, ৯৩১৩। রী ১০ম খণ্ড । 
--৪ শিট পিক ৬ সস পপ পপ সা শিিস্পিী পাশীশীশী 2 শে 

এ উর» কপ 

গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহ] অবস্থা সুখের $ 

বিষয়। কিন্ত সাধারণ €দনিক অথবা সাপ্তাহিক 

সংবাদপত্র নানাবিধ বিষয় লইয়া এত ব্যাপৃত থাকে রিও অপব্যবহার | 

ঘষে, তাহার কষি কধার জন্য সামান্ত স্থানই দিতে | ১ 

পারে। এরূপ অবস্থায় দেশ মধ্যে কৃষি বিভাগের আমরা অনেক দিন হইতেই নিজ বাস ভূমে 
উদ্দেস্ঠ এবং কার্য্যা্দির ফলাফল বিস্তুতরূপে প্রচার বিদেশী সাজিয়৷ কাল কাটাইতেছি। আহারে, 

করিতে হইলে, প্রথমতঃ যে কয়েকটি কৃষিবিষয়কপন্র বিহারে, বসনে, ভূষণে বিদেশী তাব ঢ,কিয়। 
আছে সেগুলির সহিত সমবেত কার্য্য কর! আবশ্তক, গিয়াছে। আমর। বাহিরে ফিরিজি সারঞ্জিতে ভাল- 

এবং তৎসঙ্গে বিশেষ পরীক্ষিত ফলগুলি পত্রিকা বাসি এবং অন্দরেও বিবিয়ানার চুড়ান্ত। কত 

রূপে ছাপাইয়! কোন দায়ীত্বভাবধুক্ত ব্যক্তি'সমিতি বকমের বিবিয়ানা পোষাক ও কত রকমের বিবি- 
অথব| সংবাদ পত্র দ্বারা বিতরণ করা আবশ্তক | য়ান। অদস্কার। আয় বাড়িতেছে না অথচ খরচ 

এতত্তি্ন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্পর্শে হু হুবাড়িয়া যাইতেছে । তখন মোটামুটি সোণা, 
আসা ত প্রথমেই প্রয়োজনীয়। ফলতঃ কৃষিবিভাগের রূপার গহনায় সেক্র1 যৎকিঞ্িৎ বানি লইয়া সন্ত 
বিদেশীয় কর্মচারীগণ যদ্দি দেশীয় ব্যক্তির ন্যায় হইত। সোণা, রূপা থান থান' বজায় থাকিত। 

দেশীয়ের সহিত আচবুণ করিতে পারেন তাহা! এখন প্রতি ভরিতে রকম ওয়ারি কাজে ৬৯৮৭ 

হইলেষ্টু সফলতা সম্ভবপর । নতুবা সরকারী ও টাক! বানি (মজুরি) দিতে কুষ্টিত নহি। তার 

বেসরকারীর মধ্যে ব্যবধান অন্তিত হওয়া স্বকঠিন। উপর পান দেওয়া আছে । এখন সোণার গহনা 
মহীশূরে ইক্ষুর আবাদ ।-_এথানে সম্প্রতি আখের ছুইবার ভাঙ্গিয়া। গলাইলেই রাঙ্গে পরিণত হইল | 

আবাদ খুব ঝাড়িয়াছে। ১৯০৮ সালে ৪৪+৫৫* একর পরিমাণ ত অ তর 
জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল। অন্যান্ত বৎসর অপেক্ষা হিয়া রি বিদেশী সখ 9 ৮৮৮ 
জমির পৰিমাণ ৪,২** একর অধিক এবং অন্য বংসরের সহিত বাজে খরচ বাড়য়াছে; দেশের কত যে অনিষ্ট 

তুলনায় ১০,৮** মণ অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছে । , হইতেছে তাহার গণন। কর! যায় না। ভারতবর্ষে 
জন্থৃতে রেশমের আবাদ ।- _নানাজাতীয় তু ত গাছ 

জম্থৃতে গস্মায়। সেইজন্য এখানে রেশম চাষের বিশেষ স্থবিধা। সৌপা, রূপার উৎকৃষ্ট অলঙ্কার চিরকালই ছিল, 
কুলেতেও তসর গুটিপোকার চাষ সুন্দর হইয়া থাকে। এখনও আছে, সেগুলি কিন্তু খাটি জিনিষ তাহার 
সাধারণ জাতীয় কুলও (£1%9 01)5 এ 801১০) জন্কুতে অধিক 

পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ২*টি সাত হইতে দশ বৎসরের মন্জুরিও কম নহে; টি রাজা, মহারাজা, ধনী, 
তু'ত গাছে এক আউক্স পরিমাণ গুটি পোকান্ন বীজ প্রতি- জমিদার পরিবারবর্গের ভূষণ কার্থ্য সম্পাদন 

পালিত হইতে পারে এবং অনুকূল অবস্থায় এই সকল কীট করিত, এখনও করে, তাহাতে ভেল নাই, সেগুলি 
হইতে এক মণ অসংস্কত গুটি পাওয়া যাঁয়। এখানে ৃ 
এই গুটি ১৫ টাক1 মণ দরে বিকাইতে দেখা যায়। ১৯৭ নকল নহে আসল । কিন্তু সকলের আসল ব্যবহারের 

সালে ১,৫** আউ্স বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, ক্ষমতা নাই তবুও সখ মিটান চাই, তাই আমাদের 
কিন্ত সে হিসাবে গুটি উৎপন্ন হয় নাই, মোট ৪৯৫ মণ মাত্র 
গুটি পাওয়া গিয়াছিল। তৎপুর্বব বৎসরে কিন্তু ৩৫* আউন্স দেশে যাহা কখন হইত না-নকল বিল্াতী মুক্তা 
বীজ হইতে ৩৪॥* মণ গুটি হইয়াছিল। এখানে তসর গুটি ব্যবহৃত হয়-_-তাই আমেরিকান ব্যবসাদার টেট 
তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে। কুলেতেও এখানে তসর কীট নিব লী 
স্বভাবতই জন্মায় । এরগ্ের চাষ করিয়! এড়ি রেম তৈয়ারি কাচ কাটিয়া হারা বলিয়া চালাইয়া দেশের কত 

করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পয়স] লুটিয়া৷ লইয়। গেল। এখনও আমর] সাহেবী 
গা 

রী € 



৫ম সংখ্যা | ] 

ধরণে ১৮ কেরেট সোণার চেন, আট রনভুতি 

ব্যবহার করিয়া কত বিদেশী স্বর্ণকারের পসার 

বাড়াইতেছি। অথচ আমরা মুখে খুব স্বদেশী । 
যদি পারি তবে আসল ব্যবহার করিব নচেৎ বিলাস 

ছাড়িব, আমাদের এ বুদ্ধি অন্তহিত হইয়াছে । 

এখন আমরা বুঝি যে “হোক না কেন গিপ্টি সোণ। 

থাকলেই হল চকচকানি”। এই কি আসল স্বদেশী 

ভাব, না ইহ! নকল ম্বদেশী! এই জন্যই আমরা! 

মন্দ লোকের নিকট পদে পদে প্রতারিত হইতেছি। 

স্বদেশীর নামে কত জুয়াচুরী চলিতেছে । এখন 
কত স্বদেশী এসেন্স তৈয়ারি হইতেছে। *্তখন 
আতর, গোলাপজলে কাজ চলিত এখন কত সখ-_ 

কত বিদেশীর মত সখ । আতর, গোলাপে কি হইবে, 

লেভেগার, অডিকলম চাই, এখন নান। প্রকার 

“বোকে” না হইলে কাজ চলে না। যেগুলি এখন 

হাজারে হাজার বাজারে পাওর। যায়) সেগুলি কি 

সব স্বদেশী ?__না, নল্চে খোল সবই বিলাতী, 

তিতরের বস্তুটী মায় শিশিটা সবই বিলাতী, খালি 

নামট। দেশী তাও বিলাতী ধরণের । এখন বল 

দেখি আমরা কি রকমের ব্বদেশী, কতটুকু স্বদেশী ? 

হ্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কত সাবানের 

কারখান। বসিয়া গেল, বার আনা বিদেশী উপাদান 

লইয়া সেই সাবান ত তৈয়ারি হইতেছে তথাপি 

বিদেশীর মত হয় কি? কোন সাবানট বিলাতী 

শ্সন্লাইট সোপের মত হয় নাই। কোন সাবানট। 

পিয়ারের সোপের মত না হউক অন্ততঃ তার ধারে 

ধারেও যায় না। কি কি উপাদান লাগে জানিলে 

কি হইবে, উপাদান গুলি সংগ্রহ হইলে কি হয়, সে 

গুলি মিশ্রণের কৌশল জান! আবশ্তক, উন্নতির চেষ্টা 

আবশ্তক। তবে অনেক কতাবদ্য লোক «একাধেযে 
ব্রতী হইয়াছেন, তীহার্দের যত সময়ে নিশ্চয়ই 

ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বদেলী 
৯৫ 

বীুনি ব্যবসায়ের জন্য ফল উংপ্ম্দন | ১৯৩ 

হইয়। অপর পক্ষে টের বড় টিেছি হইয়াছে__দেশের 

লোক একাগ্রতাবশতঃ ঘ। তা কিনিতেছে। স্বদেশ- 

জাত হইলেই হইল। স্বদেশীর নামে ছুষ্ট লোকের 

ছু পয়সা৷ রোজগার হইতেছে তবে,আর তাল মন্দ 
বিচারের দরকার কি ১ তাদের ব্যবস৷ এরূপ ভাবে 

চলিলে ব্যবসা! স্থায়ী হইবে কি? একেই বাঙ্গালী 

জাতি বড় অল্পে সন্তষ্ট, যাহোক কিছু আসিলেই হইল, 
যেরূপে হউক দ্িনট] কাটিয়। গেলেই ভাল। তার 

উপর এই সকল স্বার্থপর লোক দ্বার। বিশেষ অনিষ্ট 
হইবে। শ্বদেশীর প্রারন্ত খুব চমৎকার । নষ্ট শিল্পের 
পুনরুদ্ধার ইচ্ছা শতধ। জাগিয়। উঠিয়াছে। এখন 

আরব্ধ কার্যের স্থায়িত্ব আমাদের দেশের লোকের 

উদ্যম ও উৎসাহ ও সততার উপর নির্ভর করিতেছে । 

আমাদের হতাশ ব। নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই; 

সাধনায় সিদ্ধি এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সাবানের 
কথাই ধর কত বৎসরের চেষ্টার ফলে বিলঃতের 

এই পিয়াসে'র সাবান অতুলনীয় হইয়! উঠিয়াছে। 
স্বদেশীর নামে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। 

বিদেশী অতি অপকৃষ্ট তামাক আনাইয়। বিদেশী 

কাগজ আনাইয়! দেশী ছাপ দিয়া দেশী সিগারেট 

বলিয়! বাজারে চলিতেছে । অপরিণামদশী ব্যবসা- 

দারগণ যদি নিজেদের ক্ষণস্থারী স্বার্থ ভুলিয়া এক। 

ন। হয় সমবেত চেষ্টাতে ভাল তামাক উৎপাদনের 
চেষ্টা করিতেন, যদি এদেশী উপাদানে ভাল চুরুট 
বা তামাক প্রপ্থতের প্রয়াস পাইতেন তাহ হইলে 

দেশের একট। সামান্য অভাবও এতদিনে চিরকালের 

জন্য সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইত। কিন্তু আপাততঃ 
লাতের আশ তাহারা ভুলিতে পারিবেন কি? 

আমরা অমুক দণ্ড, অমুক বন্ুর ছাতা মাথায় দিয়! 
স্বদেশী ছাতা বলিয়। গর্ব করি। কিন্তু ছাতাগুলির 

কোন থানট। স্বদেশী -কল, কব্জা, কাপড়, বাট 

ছাতাট। আমূল দ্বদেশী হওয়। উচিত নহে কি? 



পথ নদ বিদেঃ শী নহে কি? মগ ভারে 

শ্রমশিল্লের উদ্দীণন। হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনও 

অধিকদূর অগ্রসবু হয় নাই। 

স্বদেশীর সুত সুচনায় কতক গুলি যৌথকারবার 
প্রশ্ষ টিত পদ্দের ন্যায় ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। আগে 
আমাদের এই বাঙ্কালার লোক পরস্পর কেহ 
কাহাকেও তাদৃশ বিশ্বাস করিত না;ঃদশ জনে 
মিলিয়া কোন কাজ করিতে পাবিত না; সাধারণের 
টাক] দশ জনে হাতে করিয়া কোন কাজ করিবার 

সুযোগ বড় ঘটিত না, স্বদেশী সেই নষ্ট বিশ্বাস 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, স্বদেশী এখন পরস্পরকে 
মিলাইয়াছে। সুচনা] তাল, সাধন। ভাল হইলে 
সিদ্ধি অবশ্থন্তাবী | কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই 
যে, অনেক ভুজ্গে লোক স্বদেশী সাজিয়া লোক 
মাতাইয়। অনর্থ ঘটাইতেছেন, ইহাদের সঙ্গে ষে 
গণ্যমান্ত লোক নাই এমন নহে । তাহাদেরই নামে 
সাধারণে ভুলিতেছে কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ 
দলের সঙ্গে গ্রকৃত ব্যবসাদার মিলিত হয় নাই, 
প্রত কাজের লোক এ দলের তিতর নাই। সুধু 
অর্থ সংগ্রহ হইলে হয় না.--অর্থ, অধ্যবসায়, সততা! 
ও কম্মনিপুণতা৷ এই চারিটী ভিত্তি স্তশ্তের উপর 
ব্যবস। প্রতিন্ঠত। বড় লোক পয়সা দিতে পারেন 

তাহাদের নামে পয়সা সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু 
প্রকৃত কাজের লোক ন৷ জুটিলে সে কর্ম কুশলতা, 
সে অধ্যবসায় মিলিবে কোথা হইতে ? আধার সুধু 
কাজের লোক ভ্রঁটিলে হইবে না. তাহাদের সততা 
থাক] আবশ্তক : সৎ লোকের সমাবেশ ন! হইলে 
ব্যবস। তিন দিনে উঠিয়া যায় । 

তাই আমর! বলিতে চাই যে, অব্যবসায়ীর 
হাতে ব্যবস। পড়িয়া অনেক বাবস। নষ্ট হইতে 
বপিয়াছে। মোজা. গেঞ্রির কলের দাম তত 
অধিক নহে। যেসে এ কল কিনিয়া মোজ! 
গেঞ্জি বুনিতেছেন--তা। ভাল সুতা কে জানে, আর 
মন্দ সত কে জানে_ বোনা ভাল হউক বা মন্দ 
“হউক সে দিকে দৃষ্টি নাই। তাহার! জানেন যে 
ধাহাদের প্রাণে স্বদেশী পিপাসা অগিয়াছে তাহারা 
তাহা! কিনিবেই । এ সকল লোক দামের দিকেও 
বড় একট। তাকান না। যাহা হউক কিঞ্চিৎ 

( পর প্দা্ী ১৩১৩৬। রা ১ম খ | 
রিবা ৩ রন 

পারিশ্রমিক যে: হইল। ইহাতে পারি 
অনিষ্ট হইতেছে, ভাল জিনিষের আদর কমিয়' 
যাইতেছে । ধাহার। ভাল জিনিষ তৈয়ারি করিষ্ 
তেছেন, তাহাদের জিনিষ অযত্ে পঙিয়! বহির়্াছে। 
জিনিষ সম্ভ। চাই-_সন্তায় খাটি জিনিষ হইলে সেই 
সম্ভা। সম্ভায় খারাপ জিনিষের ছুরবস্থা চির- 
কালই। : 

উপসংহারে আমরা বুঝাইতে চাই যে ছুই শ্রেণীর 
লোক দ্বারা এমন যে সুত স্বদেশী তাহার অনিষ্ট - 
হইতে বসিয়াছে। এক দল লোক প্বদেশীর ভাণ 
করিয়৷ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বদেশীর মূলে 
কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন। আর এক দল 
লোক প্রতিষ্ঠ। লাভের জন্ত ব্যগ্র ; তাল মন্দ বিচার 
না করিয়া বিদেশী অনুকরণে একেবারে বড় বড় 
কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছেন অথচ সে কাজের জন্ত 

যাহ। আবশ্তক তাহার যোগাড় নাই। আমেরিকায় 

কালিফার্ণীয়ায় বড় বড় ফলের বাগান আছে, এক 
একট। বাগান ২০০৭ একবেপ কম নহে। তথ৷ 
হইতে দেশ বিদেশে ফল রপ্তানি হয় । এই দৃষ্টাত্ত 
মাথায় লইয়া এদেশের কোন কোন লোক হুই, 
চারি শত বিঘ। জমির যোগাড় করিয়া ফলের 
বাগান আর করিয়া দিলেন! শুধু ফলের বাগান 
কেন, ফুলের চাষও আরম্ত হইল। জমি সকল 
হাসিল হইল না. জমির মাটি, ফল বা ফুল বাগানের 
উপধুক্ত কি না দেখা হইল না, লোক জনের ভাল- 
রূপ বন্দোবস্ত হইল না, ছুই, চারি শত ফলের গাছ 

পাঁচ, সাত শত ফুলের চারা বসিয়। গেল । এরূপ 
কার্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ত পরের কথা নিশ্চয় ভবিষ্যতে 
অপ্রতিভ হইতে হইবে । আর সাধারণে, যাহারা 
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শি 

€ম সংখ্যা |] বাংলার ঠলাটীতে দীর্ঘ 

পূর্ববে এক পয়সা পরহস্তে দিবার আগে সাতবার 
ষ্ঠাবিত, তাহারা যে স্বদেশী সাধনার একাএতায় 
সাধ)াতসারে কখন কখন ব1 সাধ্যাতিরিক্ত টক! 
ব্যবসায়ের খাতিরে, ভাবী উন্নতির. আশায়, দেশ- 
হিতকামনায় পরহস্তে তুলিয়। দিতেছে তাহাদের 
আশায় এবং উৎসাহে কি চিরদিনের জন্য ভগ্ম 
নিক্ষেপ করা হইবে না? বিদ্যা বুদ্ধি, সমাজে খ্যাতি 

“থাকিলেই কি একের দ্বারা সব কাজ হয়? কাজ 

জনৈক পধ্যবেক্ষক। 

ইন্দ্র চদ্মের ব্যবহার ।--ইউরোপে ইন্দুরের 
চর্মে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্থত হয়। মুষিক-চর্দের 
দশ্তানা, মনিব্যাগ প্রভৃতি বিলাসীর স্প হনীয় বস্ত। 
ইউরোপের কারিগরী বিদ্যালয়ে মৃষিক চর্ম পাট 
করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। 
পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ 
টাকার মুষিক-চন্ম্ের কারবার হইয়া, থাকে। 
আমেরিকার সাপের চামডাও বাদ যায় ন|। ভুজঙ্গ 
চন্মন নির্মিত পাদুকা আমেরিকার আদরের বস্ত; 
অনেক বিলাসী.ও বিলাসিনী উবগ চর্মে স্থুকোমল 
চরণ কমল আবৃত করিয়। থাকেন। পাখীর 
পালক, সাপের চামড়া, ঝিনুকের খোলা, কচ্ছপের 
কঠিন দেহাবরণ, বাঘের ও কুমিরের দীত, হরিণ, 
মহিষ প্রভৃতির শিং, গবাদির আস্থি প্রভৃতি বিবিধ 
বস্ত প্রতীচ্য সত্যতার বিলাস-ভুষণ ।__অশ্বচণ্ম- 
নির্মিত পাক ভারতেও আসিয়া! থাকে। যাহা 
আমাদের দেশে অতি তুচ্ছ তাহা! ইউরোপ ও আমে- 
প্রকার লোকে কাজে লাগায় এবং তাহার ব্যবসায়ে 
আম্মাদের নিকট হইতে পয়সা রোজগার করে। 

অতিবর্ণ।-_-কাটোয়ায় অতিবর্ধণের ফলে 
অজয় নদীতে জলগ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে । বনু 
শস্ত ক্ষেত্র ডুবিয়৷ গিয়াছে । নবরোপিত ধান গাছ 
সব পচিয়! যাইতেছে! বর্ষার প্রথমে জল. হইল 
না, কষকগণ শ্রাবণের শেষে জল পাইয়া 'আবাদ 
করিল, অতিবৃষ্টিতে বন্যায় সব নষ্ট হইতে চলিল। 

অতিরিক্ত বর্ষণে ও জলপ্লাবনে মহকুমার কিরূপ 
ক্ষতি হইয়াছে তাহ! ক্রমশঃ জানাইব | 

ও চম্ন আস কাপাস। ১১৫ 

বাংলার মাটীতে দীর্ঘ সূত্র ও 
সুন্গম ভাস কার্পাদ। 

১। প্রকৃত ঢাকাহ কার্পাস ব্যতীত ভারত- 
বর্ষে কার্পাসের আস এক ইঞ্জির বেণা লম্বা নাই 
বলিপেও অতুক্তি হয় না। দীর্ঘ ও হুক্ম আস 
বিশিছ কার্পাস গ্রপ্তত করিবার ওগ্ঠ কোম্পানির 
আধকার সময়ে বিপ্তর পবীক্ষ। হইয়া লন্ঘ। আস 
বিশিষ্ট বিদেশী কার্প।স এদেশে জমিবে না সাব্যস্ত 
হইয়াছিল । দেশী কার্পাসের আস লম্থ। করিবার 
বিশে কোন চেষ্টা করা হইয়।ছে বলিয়া বোধ 
হয় না। বিদেশীরর। অল্প সময়ের জন্য পরীক্ষ। 
করিয়। অকৃতকার্য হইয়াছেন খলিয়। উহাও.প্রায় 
হইতে পারে না বলিয়। স্থিবীকৃত হইয়াছিল। 

২। সম্প্রতি ভারত গঅর্ণমেন্টের কষি-বিভাগ 

হইতে স্থানে স্টানে উতয্ন গ্রকাবেই কার্প সের আস 
লর্থা ও শপ করিবার জন্ত পুনরায় চেষ্টা কর 

হইতেছে । আমাদের বাংগার কষি-বিতাগের 
কতুপক্ষগণও চেষ্টা করিতেছেন। বাংল। প্রতিন্- 
পিয়াল কষি সমিতির ৯৯০৯ সালের ৩রা এপ্রেল 
তারিখের বিপোটে কাশ যে, বাংলা দেশে 
ব্যবসায় উপযোগা তুল জন্মাইতে পারা যাইবে ন। 

বলিয়া, ডেপুটি ভাইরে শ্মিথ সাহেব বাহান্র 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক বৎসরের জন্য ব্যর্থ 
মনোরথ হইয়া, চিরকালের জন্ত একটা মত স্থির 
করা যেন সঙ্গত হয় নাই। উড়িয্যা, বিহার ও 
ছোটনাগপুরের স্থানে স্থানে ব্যবসায়োপযোগা 
কার্পাস প্রন্তত হইয়৷ থাকে। কলের কাপড় 
এদেশে প্রচলিত হইবার পূর্বে যখন দেশী কাপড়ের 
প্রচলন ছিল তখনকার বৃদ্ধ চাষার্দের নিকট . 
শুনিয়াছি বাগলায় সকল গ্রামেই বৎসরী কার্পাসের 
চাষ ছিল। বৈশাখ ও কাঠিক মাসে প্র চাষ 
হইত। আখিন হইতে চৈত্র মাস মধ্যে তুল! চয়ন" 
কার্য শেষ হইত। এঁতুল। দ্বার গ্রামের তাতি ও 
জোলারা কাপড় প্রস্তুত করিত। এ সকল তুলা 
ঢাকাই তুল! ব্যতীত, লম্বা ও নুশ্ম আীসের ছিল না! 
সত্য, কিন্তু লম্বা ও হুক্ম আস বিশিষ্ট কার্পাস গ্রস্তত' * 
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রিও আশান্থরূপ চেষ্টা হইয্াছে বলিয়া বোধ 
হয় না। 

৩। ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্তমান কৃষি- 
জাত দ্রবের উতকর্ষ সাধন জন্য যে প্রকার পরিশ্রম 
ও অধ্যাবসাঁয় অবলম্বিত হইতেছে, এবং তাহার 
ফলে যেরূপ সব্দপ্রকীর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, 
তাহা বোধ হয় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই অবগত 
আছেন। যে সি- আইল্যাগ্ড তুল] পৃথিখীর মধ্যে 
সব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে, উহাও স্রভাবজাত এক 
দিনের বা এক বৎসরের ফল নহে। উহ] এখন 
পর্য্যস্ত আমেরিকার সর্বত্র জন্মে না, কিন্ত! অতি- 
বিস্ত পরিমাণে জন্মে না, সর্বপ্রকার জল বায়ু 
হা কিয় সর্বপ্রকার মাটিতে জন্মে না। আমে- 
রিকাবাসীরা লম্বা! আস বিশিষ্ট কার্পাস অতিরিক্ত 
পরিমাণে জন্মাইবার জন্য এখনও পরীক্ষায় বিরত 

হন নাই; তাহার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা 
হইতেছে, এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্ম্যও হইয়া- 
ছেন বলিয়। প্রকাশ । এদেশেও আশানুরূপ চেষ্টা 
হইলে ঘে বিফল মনোরথ হংতে হইবে এরূপ 
বোধ হয় না। 

৪। আমেরিক। ও ইউরোপবাসীরা গুহ- 
পালিত পশু, পক্ষী, শাকসজী, শশ্ত, ফল, ফুল 
প্রভৃতির শঙ্ষর উৎপন্ন দ্বার! যে প্রকার উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, এদেশেও তদন্ুরূপ 
পরিশমাদি করিলে যে এ প্রকার উন্নতি কর! 
যাইবে না, ইহ। বল। যাইতে পারে না। 

৫1 শঙ্কর উৎপন দ্বার কোন দ্রব্যের উন্নতি 
করিতে হইলে, তাহার কোন্ বিষয়ের উন্নতি 
করিতে হইবে তাহা প্রথমত স্থির করিয়া কি 
প্রকারে তাহ। সংগ্রহ কর! যাইবে তাহা স্থির করিতে 
হয়। তুলার আস দীর্ঘ, হক্ম ও শক্ত করিতে 

, হইবে, উহ ব্যবসায়োপযোগী আতরিক্ত পরিমাণে 
জন্সীহতে হইবে, এবং দেশের মাটি ও জলবাযুর 
উপযোগী করিয়া জন্মাইতে হইবে । সুক্ষ, শক্ত ও 
“দীর্ঘ অাস বিশিষ্ট তুল। দীর্ঘকালস্থায়ী অতিরিক্ত 
পরিমাণে বর্ষাবিশিষ্ট স্থানে জন্মায় না। ভারত- 

' বর্ষের সিন্ধুদেশে বর্ষার পরিমাণ অল্প থাকায় এবং 
সেচ দেওয়ার উপযোগী নদী, নাল। থাকায় দীঘ 
অ”াসের ইজিপ্সিয়ান ও সি-আইল্যা্ড তুণ। গুন্সি- 
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তেছে। বাংলা দেশে জাত পরিমাণ বর্ষা 
হয়, কিন্তু উহ1 অতি দীর্ঘস্থায়ী নহে। আশ্বিন 
মাসে হইতে জ্যষ্ঠ মাস পর্য্যস্ত সকল বৎসর অতি- 
রিক্ত বর্ষ। হয় না। এ্ঁসময়ের মধ্যে কার্পাসের 
গাছ জন্মাইয়া তুল! চয়নের কার্য শেষ করিয়! 
লইবার উপযোগী কোন তুল। জন্মাইতে পাৰিলে 
বোধ হয় তাহ! মন্দ হইবে না। বাংলার মাটিতে 
বুড়ি কার্পাস এক প্রকার মন্দ জন্মায় না। গতর্ণ- 
মেণ্ট পরীক্ষা! ক্ষেত্রে ইহা এক প্রকার প্রমাণিত 
হইয়াছে। বুড়ি কার্পাস শ্রাবণ মাসের শেষে 
লাগাইয়া, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে শেষ তুলা 
তুলিম্না লওয়1 যাইতে পারে, আমরা দুই তিন 
বৎসর চেষ্টা করিয়] দেখিয়াছি! ব্যবসায় হিসাবে 
যে পরিমাণ তুল! একর প্রতি জন্মিলে লাতঙ্জনক 
হইতে পারে তাহাও ২।১ বার জন্মিয়াছে। এই 
ছুই বিষয় পুর্বে পরীক্ষ। করিয়! দেখিয়া, বুড়ি 
কার্প সের আস বর্তমান যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা 
লম্বা! করা যায় কি ন। তাহার পরীক্ষা গত ছুই 
বৎসর হইতে কর! হইতেছে । কণ্িকাতায় গত 
কষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে আমাদিগের, প্রদর্শিত সি- 
আইল্যাণ্ড কার্পস সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহ1তেই 
উৎসাহিত হইয়। বুড়ি ও সি-আইল্যাণ্ড কার্পাসের 
গুণ মিশ্রণের চেষ্ট। করা হইতেছে। বুড়ি কার্পাসের 
এদেশের জলবায়ু ও সর্বপ্রকার মাটিতে জন্মাইবার 
গুণ, ও একটী পাকড়ায় যে অতিরিক্ত পরিমাণ 
তুল থাকার গুণ আছে তাহার সহিত সি-আই- 
ল্যাণ্ডের লম্বা অসের গুণ মিশ্রণ করিতে পারিলে 
বর্তমান সময়োপযোগী তুল) বাংলায় জন্মন যাইতে 
পারিবে বলিয়া আশা করিয়া, ,গত ছুই বসল 
যাবৎ পরীক্ষ। কর। যাইতেছে। প্রথম বৎসর বীজ 
উৎপন্ন কর। হইয়াছিল। বাঁজের পরিমাণ অতি 
অল্প হইয়াছিল, তাহ। হইতে গত বৎসর তুল! উৎপন্ন 
করা হইয়াছে । তাহার কয়েকটি গুণ মন্দ হয় 
নাই। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ লোকও , দেখিয়। ভাল 
বলিয়াছেন। এইক্ষণ উহার আরও উৎকর্ষ সাধন 
জন্য চেষ্ট] করিয়! কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলে সাধারণে 
প্রকাশ ইচ্ছ৷ আছে । গত বৎসর উক্ত শঙ্কর জাতীয় 
কার্পাস গাছ বুড়ি কার্পাসের গাছ আপেক্ষাও 
বিলম্বে হইয়াছিল, আস প্রায় দেড় ইঞ্চি লন্ব। 
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হইয়াছে, সি-আইল্যাণ্ডের ন্যায় সপ, লম্ব। ও রেশমী- 
গুণ বিশিষ্ট আস না হইলেও তাহার কাছাকাছি 
হইয়াছে। একটী পাকড়া তুলার পরিমাণ প্রায় 
বুড়ির সমান হইয়াছে । এইক্ষণ এ গুণগুলি একটা 
বীজে স্থায়ী করিয়া আরও উন্নতি করার চেষ্ট! 
কর! হইতেছে, উহা! স্থিরিকৃত হওয়। সময় সাপেক্ষ । 

শ্রীব্রিলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাদেশিক 
কৃবি-সমিতির মেম্বর, ঘাট ভোগ, খুলন।। 

পত্রাদি | 

কৃষিক্ষেত্রের উপযুক্ত জমি | 
বীরভূম জেলায় কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত একখণ্ড 

জমি রহিয়াছে । এতদ্সন্বন্ধে নিয়লিখিত বিবরণ 
ভুন্ব'মীর তরফ হইতে আমাদের নিকট প্রেরিত 
হইয়াছে । জমিবিষয়ক অন্ঠান্ত বিবরণ কৃষক 
কার্মযালয় হইতেই পাওয়। যাইতে পাবে ৪ 

“ আমাদের জমিদারির অধীন বাবভূম জেলায় 
রামপুরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত মলারপুর 
ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এক প্লট আন্দাজ 
২০০/ দুই শত বিঘা জমি আছে। (ইহার মধ্যে 
কতক পতিত ও কতক আবাদী ধান্য জমি আছে ) 
উক্ত প্লট আমর চিরস্থায়ী তাবে বন্দোবস্ত করিতে 
ইচ্ছুক আছি। এ অঞ্চলে জমির জমার হার 
এখনও সামান্য আছে অর্থাৎ উক্ত জমির জম। 
বিখায় সেলামির হার অনুসারে 1%০ হইতে ॥০ 
আনার অধিক হইবে না। উক্ত জমির সেলামিও 
যথা সম্ভব জমার পড়ত অনুসারে ধার্য করিয়৷ 
*দেওয়। যাইবে তাহাতেও কিছু আটকাইবে ন|। 
স্থানটী খুব স্বাস্থ্যকর এবং জলবায়ু খুব তাল কারণ 
সাওতাল পরগণ! বীরভূম উক্ত জেলার মধ্যবস্তা 
স্থানে অবস্থিত। ম্যালেরিয়। বা প্লেগ এ অঞ্চলে 
এখনও, আইসে নাই, স্থানটা চ্ষুদ্র ক্ষুর পলীর 
নিকটবর্তা, স্টেশন হইতে যাতায়াতের সুবিধা 
আছে ও পাকা রাস্তা আছে। এখানে মজুর খুব 
সুবিধায় পাওয়। যায় এবং আবশ্তক মত যত ইচ্ছ। 
পাওয়। যায়। কারণ নিকটে অনেক সাঁওতাল 
পল্লী আছে। এমন কি ১ জর্ণ পুর্ণ বয়স্ক পুরুষ 

শি 
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মজুরের মজুরি দৈনিক %০,*/১* পয়সার অধিক 
নহে। উক্ত স্থানটী এক প্রটে বন্দোবস্ত করিতে 
আমাদের ইচ্ছা! আছে, তক্জন্ঠ খুচর। তাবে বন্দোবস্ত 
করি নাই এবং স্ফোন শিক্ষিত ভদ্রলোক ব। সন্্রাস্ত 
ব্যক্তি যগ্যপি শ্থানটী লয়েন তবে তাহার বসবাসের 
গণ্য যতদূর সম্ভব সাহায্য *ও .স্থবিধ! করিয়। দিতে 
রাজি আছি। 

বাকৃধান্য | 
অীযুক্ত শশীভূষণ মজুমদার, জালগ্ি, মুর্শিদাবাদ । 
বাকু আমন জাতীয় ধান্য। ইহ] ডাঙ্গ। জমিতে 

জন্মাহতে পারে এবং ইহ! অপেক্ষাকত অধিক 
অনাবৃষ্টি সহ। বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার 
চাউল সরু এবং মস্থণ। বাঁকুধান চারি মাসে 
পক হয়; ইহার বিচালী উৎকষ্ট, ধান সহজে 
কুটিতে পার! যায়। মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে ইহ! 
যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বাঁজ আবশ্তক 
হইলে সমিতির কার্যালয়ে অর্ডার দিলে সআ্বানাইয়। 
দিতে পারা যায়। কঃ সঃ। 

ফলবঙক্ষের চাষ। 

শীনবীনচন্্র দে, জাফরাবাদ, চট্টগাম। 
ফল শেষ হইয়! গেলে সাধারণতঃ ফলবৃক্ষ 

ছণটিয়। দিতে হয়। সমস্ত শুদ্ধ, ভগ্ন এবং তেজহান 
ডালপাল। ছ'টিয়া দেওয়াই উত্তম। বৃক্ষ বিশেষে 
বিশেষরূপ কেয়ারি আবশ্তক হইতে পারে, কিন্ত 
সাধারণতঃ পুর্বোক্ঞ নিয়মই সকল ফলবক্ষের পক্ষে 
প্রজুয্য। কঃ সঃ। 

কষি-কলেজ। 
শ্রীস্ুরেন্দ্রচন্দ্র আইচ. ছূর্গাপুর, চট্টগ্রাম । 

পুষায় কৃষি অন্ুসন্ধানাগার ও কলেজ ব্যতীত 

তারতবর্ষের অস্ঠান্য স্থালেও কৃষি-কলেজ খোলা 

হইয়াছে অথবা! শীপ্ব খোল! হইবে। মান্দ্রাজ, 
বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক 
কলেজ সমূহ ইতিমধ্যেই খোল! হইয়াছে এবং তৎ- 
সমুদয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। পঞ্জাব 
কলেজ, শীত্রই খুলিবে এবং বঙ্গদেশের কলেজ 
আগামী বৎসরে খোল! হইবে। শেধোক্ত কলেজটি 



রি 

তাগনপুরের নিকটক্ী সবর নামক স্থানে অব- 
স্থিত। সবরে ছাত্রাবাসেরও বন্দোবস্ত হইবে। 
উক্ত স্থানে কিরূপ খরচপত্র পড়িবে তাহ! এখন 
বলিতে পার! যায় মা, তবে পুঞায় শিক্ষার্থীগণের 
মাসিক ২৫২ টাকা খরচ পড়িতে পারে বলিয়া 
কবিবিতাগের কঙ্দচারাগণ অন্যান করেন। ইহ] 
কেবল শিক্ষার খরচ। কলেজে থাকিবার স্থান 

বিনা ভাড়ায় পাওয়। যাইবে, কিন্তু আহারাদি 
বন্দোবস্ত নিজেই করিতে হইবে--বিদেশে কষি- 
কলেজ সমূহে অধায়ন করিতে কি পরিমাণ, খরচ 
পড়ে আমরা তৎসম্বন্বে অনুসন্ধান করিতেছি। 
সমস্ত সংবাদ আমাদের হস্তগত হইলে "কৃষকে” 
প্রকাশিত হইবে। কলিকাতার শিল্প-বিজ্ঞান- 
সমিতি কৃষি কিম্বা অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থাগণকে 
বিদেশে অধ্যয়ন করিবার জন্য আংশিক অথব। 

সম্পূর্ণরূপে অর্থ সাহায্য করেন। তাহাদের কার্ধ্যা- 
লয়ে পত্রার্দি লিখিলে সবিশেষ সংবাদ অবগত 
হইতে প্রংরিবেন। 

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্ত, পানবাজার, গৌহাটি। 
আপনার প্রশ্ন সমূহের উত্তরের জন্য উপরোক্ত 

পত্র দেখুন। কঃ সঃ। 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ । 

বঙ্গদেশে ইক্ষুর আবাদ ।- বিহার 
অঞ্চলেই সমধিক পরিমাণে আখের চাঁষ হয়। 
গঙ্গার উত্তর তীর ভূমিতে বিন। জল সেচনে আখের 
চাষ সুন্দররূপ হয় কিন্তু দক্ষিণ তীরে এবং উক্ত 
প্রদেশের অন্যান স্থানে গ্রীগ্ধে প্রায়ই জল সেচনের 
আবশ্তক হয়। নিয়বঙ্গ ও বিহারে ইক্ষুর আবাদের 
সময় সুবৃষ্টির অভাবে. আখের চাষের কিয়ৎ পরি- 
মাণে বিদ্ধ ঘটিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে চাষ 
নাবী হইয়। পড়িয়াছিল এবং চার। অবস্থায়ও 
ফসলে জলের অভাব হইয়াছিল। তারপর কিন্ত 
বৃষ্টি হওয়ায় এখন ইক্ষর আবাদের অবস্থা মন্দ 
নৃহে। উড়িয্যায় এবং ছোটনাগপুরে আবহাওয়। 
ইক্ষু চাবের*অনুকূল.বলিতে হইবে। 

০2, ১৩১৬ | (৯ম খণ্ড | 
শশীশিপীস্পী্ ত পপ 

চিলি বর্ষে ৩৫৩,৭০০ একর পরিমাণ সি 
ইক্ষর চাষ হইয়াছে । বিগত বর্ষে আবাদী জমির 
পরিমাণ ৩৭৫,২০০ একর সাধারণতঃ কিন্তু ৪৩০,২০০ 
একর জমিতেই ইক্ষুর আবাদ হইয়! থাকে । 
আবাদের সময় স্বুষ্টির অভাবই ইন আবাদের অল্প- 
তার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে। যাহা! হউক 
যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় সম্বলপুর 
ও সাঁওতাল পরগণায় প্রায় সতেরে। আনা,বালেশ্বর, 
আন্দুল, রাচি ও পালামাউয়ে যোল আন। ফসল 
হইবে। অন্যান ৮টি জেলায় ৮/* আনা, ৫টীতে 
//০ আনা, বাকী ছয়টী জেলার মধ্যে সারণে 
৬০ আগা এবং পাটনা, চম্পারণ, বীরভূম, মুর্শিদা- 
বাদে ॥% আনার অধিক হইবে না। 

বঙ্গে তুলার আবাদ ।- বর্ষারস্তের পূর্বে 
ও পরে ছুইধার তুলার আবাদ হইয়া! থাকে । 
সশাওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, সন্বলপুর, 
রাচি ও অন্দুলে প্রধাণতঃ জলদী জাতীয় তুলার 
আবাদ হয়। বর্ষার পুর্ধেই ইহার বুনানি শেষ 
হয়। উত্তর বিহারই নাবী তুলার প্রধান কেন্দ্র 
এবং সারণেই নাবী তুলার প্রান্ন অদ্ধেক পরিমাণ 
উৎপন্ন হয়। জলদী তুলার আবাদের অবস্থা তাল। 
উত্তর বিহারে নাবী তুলার বুনানী চলিতেছে কিন্ত 
বাকুড়া,কটক,বালেশ্বরে এবং আন্দুলে এখনও নাবী 
তুলার বীজ বোন। হয় নাই। সাহাবাদে জলগ্লাবন 
হইয়! তুলার আবাদ কিছু পরিমাণে নষ্ট কবিয়াছে। 

বর্তমান বর্ষে জলদী তুলার আবাদী জমির 
পরিমাণ ৩৪,১৯৩ একর । ধিগত বৎসর অপেক্ষা 
অধিক। বিগত বর্ষের অনুমিত জমির পরিমাণ 
৩১,২৩৭ একর মাত্র । 

নাবী তুলার বুনান এখন শেষ হয় নাই, আগষ্ট 
মাসের প্রথম পর্যন্ত ২৭,৫৮২ একর পরিমাণ 
মিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। বিগত বৎসরের 
তুলনায় কিছু কম। বিগত বর্ষে শেষ সরকারি 
বিবরণীতে নাবী তুলার পরিমাণ ৩২৮৬৯ একর 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 

হৈমন্তিক ধান্টের আবাদ।__এবার 
শীঘ্র বর্ষারস্ত হওয়ায় ভাদ্র মাসের প্রথমেই হৈমস্তিক 

ধান্ত রোপণ কাধ্য শেষ হইয়। গিয়াছে। আশু 



€ম সংখ্য। ] 

ধান্ঠ কাটা হইতেছে। সর্বত্র সুরৃষ্টি হওয়ার ধান্য 
চাঁষ স্চারুরূপ হইয়াছে । কিন্তু বর্ধমান অঞ্চলে 

দাযোদরের বন্তায় হৈমন্তিক ধান্য ও অন্যান্য 
আাবাদের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে । 

সার-নংগ্রহ | 

আলুর চাষ। 
আমি এ বৎসর এক বিথা জমিতে আনু রোপণ 

করিয়াছিলাম. নিয়ে তাহার আয় ব্যয় হিসাব দিলাম, 
তাল মনে করিলে আগামী কৃষকে প্রকাশ করি- 
বেন। গত বৎসর আমাদের এ দিনে বর্ষা শীস্র 
তিরোহিত ন! হওয়ায় কার্তিক মাসে রোপণ কাজ 
কোনও মতেই হয় নাই, অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে 
আরস্ত করিয়া ১৪ই তারিখে রোপণ কাঞ্জ শেষ 
করা হয়। জমিতে আউস ধান রোপণ কর! হইয়া- 
ছিল, আশ্বিনের প্রথম জমি হইতে এ ধান্য উঠিয়া 
গেলে গোবর দেওয়। হয়। তৎ্পরে পর পর 
লাঙ্গল দিয়া জমি চধ! হইয়াছিল ইত্যাদি রোপণ 
কালে গর্ত করিয়া! ১ মুঠা শরিষার খৈল ও ২ 
যুঠা করিয়া কাঠের ছাই অর্থাৎ (ভম্ম ) প্রত্যেক 
গর্ত দিয়া ১টা করিয়া আলু লাগাইয়াছিলাম, 
ফাল্গুনের মধ্য মাসেই আলু উঠান হইয়াছিল, 
অগ্রহায়ণ হইতে ফান্তন পর্য্যন্ত ওটী সেচ দিয়াছিলাম 
এক প্রকার লাল উই এবং ২।৩ অঙ্গুপি লম্বা এক 

' প্রকার কীট (পোক। বিশেষ ) দেখ। গিয়াছিল। 
শেষোক্ত কীট গাছের ডগা কাটিয়। দেয়, জল সেচ 
কি ফেনাইল নামক .আরক জলে মিশ্রিত করিয়! 
প্রয়োগ করিয়। দেখিয়াছি কোনও ফল লক্ষিত হয় 
নাই কেবল প্রত্যুষে খেতে যাইয়। কর্ভিত গাছের 
টগাড়া একটু খুঁড়িলেই পোক] পাওয়া যাইত, তৎ- 
ক্ষণাৎ মারিয় ফেলাই রক্ষার প্রধান উপায় দেখি- 
য়াছি আমার এই এক বিঘ! জমি হইতে প্রায় পৌষ 
মাসেও মাঘের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে ৬০০ 
পরিমাণ*ণপোক] মার! হইয়াছিল, লাল উই কেবল 
জল সেচ দিলে কিছু কমে নচেৎ ইহাকে দুর 
করিতে কোনও রকমে পারি নাই। উক্ত লাল 
উই আলুর গোড়া খাইয়া সব আলুকে ছিদ্র রিশিষ্ট 

সার সংগ্রহ | ১৯৪) 

করিয়! দেয় অর্থাৎ যে গাছ উক্ত উই আন্রাস্ত 
করে তাহার আশ1 একে বারে,ন। করিলও হয়। 

কোনও প্রতিকার থাকিলে জানাইলে উপকৃত 
হইব | ঙ 

আয় 7 ব্যয়- 
ছোট বড় নর্ধ রকম গোবর সার ৫০*/ মণ ৭০ 

গরিশার খৈল ১/ যণ ৪২ 
হাল চাষ ইত্যাদি ৪৭ 

প্রত্যেক মণ গড়পড়ত। ১॥* ননীতাল জাতীয় বীজ 

৬৮ মণ 

টাক! হিসাধ বিক্রয় হইয়। ৬|০ মণ ২৯২ 
মোট ১৭০২ টাকা বেড়া দেওয়। ২ 
বাদ ৬১৬ জল দেওয়া মাটী দেওয়। 

নিড়ানী ইত্যাদি বাজে 
১০৯২ কাজ সহ মোট খরচ ১২৭ 

| রে 

ছাই ৫/মণ  . ২৭ 

রি ৬১ 

অ।মার বিগাঁস সময় মত রোপণ না হওয়ায় রঃ 
জমিতে পর্ধ্যায় রুমে ধান্য ইতাদি ফসল হওয়াতে 
ফলনের মাত্রা অল্প হইয়াছে নচেৎ ৮০৮৯০/ মণ 

হওয়ার খুব সম্ভব ছিল। 
শ্রীমথুরাচন্দ্র সোম, কর্মধা চৌধুরি বাটী ফেঞ্চগজ, 

সিলেট। 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 

বুমিল্লায় জলপ্লাবন ।-- বর্তমান ভাদ্র মাসের 

প্রথমে অতিবর্ণ হেতু গোমতীর অপর পারে 
এবার ভীষণ কাগ্ড। সহর হইতে দুই মাইল দুরে 
রত্নবতী নামক স্থানে নদীর বাধ ছুটিয়। তীর মাঠ 
সব ভাসিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল। যে 
দিকে চাওয়৷ যায় শুধু জল।* কতকগুলি গ্রামের 
ঘরবাড়ী, ক্ষি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। 
রত্রবভী হইতে রাজাপুর ষ্েসন পর্য্যস্ত এই আক্র- 
মণের পরিসর । কুমিল্লা সহর এক্ষণে ধ্বংসের 
আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু গরীব কৃষক- 



১২৬ 

কুল ও গ্রামবাপী গৃহস্থের! হাহাকারে গগন বিদীর্ঘ 
করিতেছে । এক্ষণে ক্রমাগত রৌদ্র হওয়ায় 
কতক ধান ক্ষেত রক্ষ1 পাওয়ার একটু একটু আশা! 
করা যায়। 

বর্ধমানে স্বদেশ শিল্প ।- বর্ধমান জেলার 

সাহেজগঞ্জ থানার অধীন বনপাশ কামারপাড়। গ্রাম 
একখানি প্রসিদ্ধ গগগ্রাম। গ্রামে অন্যান ছুই 
হাজার লোকের বাস। গ্রামের প্রায় সমস্ত 

লোকেই শিল্প ব্যবসায়ী। এখানে উৎকষ্ট স্বর্ণ 
রোৌপ্যের অলঙ্কার, পিতল কাসার দ্রব্য এবং লৌহ 
নির্মিত নানাপ্রকার অস্ত্র তৈয়ারী হয়। এই সকল 
লোহান বিদেশ জাত অন্ত্র অপেক্ষ। গুণে ও স্থায়ীতে 
(কোন অংশেই হীন নহে। আজিকালি সুন্দর 

জার্মান সিলতালের -নানাপ্রকারের অলঙ্কার ও 
দ্রব্যাদিও প্রপ্তত হইতেছে । চাকচিক্যে ও শিল্প 
কৌশলে এই সকল জান্মান সিলভার দ্রব্য বিদেশী 
জার্মান সিলভার দ্রব্য অপেক্ষা উৎকুতর। 
এখানকার রেসম বস্থ ও কম্ধল প্রসিদ্ধ । ৫২ টাকা 
হইতে ১৫২ টাক মূলের কম্বল পর্যন্ত এখানে 
তৈয়ারী হয়। কম্বলগুলি যেমন সুদ্বশ্ত তেমনি 
বহুদিন স্থায়ী। গ্রামের অধিকাংশ লোক শিল্প 
ব্যবসায়ী বলিয়। কাহারও ঘরে অন্নাভাব নাই । 

কোন পন্রপ্রেরক লিখিতেছেন, যে, নবদ্ধীপে 
একপ্রকার লতা আছে, যাহ। হইতে মিষ্ট অথচ 
তীব্র সৌরত বাহির হয়। দুর হইতে এই সৌরভ 
আঘ্বাণ করিলে মন প্রফুল্ল হয়, কিন্ত নিকটে 
আসিয়। অধিকক্ষণ স্বাণ লইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ 
অচৈতন্ত হইয়! পড়ে । কাট পতঙ্গাদি উহার উপর 
অধিকক্ষপণ.বসিলে মরিয়। যায়। কথ। যদি সত্য 
হয়, তবে আমর! নবদ্বীপবাসী "ঞ্কষকের”" কোন 
গ্রাহক বা কোন ভদ্রলোককে উক্ত লতা ফলফুল 
সমেত ব্লটিং কাগজেবু মধ্যে কিছুক্ষণ চাপ! দিয় 
রাখিয়া পরে চীন কিন্বা পাতল। কাষ্ঠের বাক্সে 
প্যাক করিয়া পাঠাইতে অন্থরোধ করি, কারণ 
তাহ। হইলে আমরা তাহার শাস্ত্রীয় নাম বলিয়া 
দিতে পারি এবং তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে সবিশেষ 

আলোচন! করিতে পারি। কঃ লঃ। 

কক ভান্ত, ১৩১৬ । [ ১০ম খণ্ড | 

বাগানের মাণিক কাধ্য | 
আশ্বিন_-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর । 

সজী বাগান। এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর 
আরম্ত হয়। ইতিপূর্ধেই জলদি জাতীয় কপি, 
টম[টে, বিলাতি লঙ্ক। প্রভৃতি বপন কর! হইয়া চাবা 
তৈয়ারি হইয়াছে । এই সময় নাবী জাতীয় বীজ 
বপন করিতে হয়। মূলঞ্জ সজীর চাষ এই সময় হইতে 
আরন্ত। মুল! সালগম বীটের এই সময় চাষ আর্ত 
করিবে । বেগুন চার! ইতি পূর্বেই ক্ষেত্রে বসান 
হইয়] গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাড়া বাধিয়। দিতে 
হইবে । সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে 
হইবে। জল্দি কপি চার! যাহ] ক্ষেত্রে বসান হই- 
য়াছে তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাক] 
পাত। গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই 
সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়। 

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যাম্সি, 
ভার্বিনা, ডালিয়া, ক্রিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি 
মরস্থমী ফুল বাজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে । 

পার্ধত্য প্রদেশে এই সময় বেগেনিয়া, জিরে- 
নিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট 
করিতে হয়। এই সকলের কটিং বসাইতে পারা 
যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হর-.-স্ুতরাং 
সাসি দ্বারা অবৃত স্থানে সে সকল কা পোতা 
উচিত। গোলাপের কলম (13011171) এখন কর! 
যাইতে পারে- বিশেষতঃ হাইব্রোড পারপেচুয়াল 
জাতীয় গোলাপের, চিনা, টি, বুরবণ জাতীয় গোলা- 
পের কটিং পুর্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে 
পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান ন। হইলে পার্বত্য 
প্রদেশে সবজী তৈয়ারি কর! হইয়| উঠে না। তবে 
আচ্ছাদনের ভিতর যত্ব করিয়। করিলে কিছু কিছু 
হইতে পারে । পর্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বদ্ধ 
বাড় হয়। সেগুলির কাটিয়। ছশটিয়৷ গোড়া খুশ্ড়য়া 
একটু বাড় কমাইতে হইবে। 

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশষ্য আদৌ 
ন|ই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয় বসাইয়! 
গোলাপ ক্ষেত তৈয়ারি কর যাইতে পারে। এই 
সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপির চার! ক্ষেতে বসান 
হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কান্তিকের প্রথমেই 
,তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়। উঠিবে। 
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নু শু ্ঁ - ভা 

হিট ছুট । ২ ছি ছি |. 

৪ মুর কহ মবাম ও 
ঞ্ঁ | যে কেবলমাত্র এ ও মনোরঞ্জনে সমর্থ তাহা নহে । সুগ্রসিন্ধ 

ূ 
ৃ 

ূ 

সাপ, 

চিকিৎসকগণ বলেন যে সংক্রামক রোগের প্রাছুর্ভাব কালে নিয়মিত সুগন্ধি 
ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা রহিত হয়। যে সমস্ত ফুল আমর! 
নিত্য চোখের সম্মুখে দেখিয়! থাকি, সে সমস্ত ফুলের সদগন্ধ দেশের লোকের ১ 
পক্ষে তৃপ্তিকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উদেশ্তে প্রায় ষোল 
বৎসর পুর্বে যে এসেন্সগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেগুলি আজও ভারতের | 
সর্বত্র সর্ধ শ্রেণীর লোকে আদরের সহিত ব্যবহার: করিতেছেন । এই গু] 

| এসেন্সগুলি এরূপ তৃপ্তিকর, মধুর ও ক্লান্তি নিবারক যে সকলেই ব্যবহারে 

ৰ 

টি. | 

পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। 

ফুলের সুবাস উপভোগের জন্য 
এইচ, বন্থুর এসেন্স ১ 

১1 চামেলি, মতিয়া, কামিনী, হোয়াইট রোজ, বকুল, চম্পক, 
তু _.. মল্লিকা, রজনীগন্ধা, বসরা রোজ, বেলাবোস, থস্থস্। 

ব্যবহার করিয়। তৃপ্ত হউন] 
বস | রি মূল্য প্রতি শিশি 5 দর মাত্র । | রর | ৫ ৰ 

পুত ্ এই, বনু, 2৬ প্রারফিউমার, ৪ ৭. 
উট হাউস, ৬মক 'বহবাজার, ইতি রায় 



সী বিজানস্ষত ঠ শিখিতে হইলে ' 

ষ্ঠ ইহা অত্যাবশ্যকীয় । 
| বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কুখিপরিদর্শক, 

€ 

যুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 
_বিশেষরূপ সংশোধিত ও পরিবন্ধিত। 

নৃতন সংঙ্করণ (যন্তরস্থ। ১) 

মূল্য ১২ এক টাক স্থলে ১/* পাঁচ সিকা। 

নিদিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, সুতরাং গ্রহণেচ্ছু- 
গণ এই সময় হইতে কৃষক আফিসে,' তাহাদের নাম 

বেজেস্্রী করিয়। রাখুন । 
.. ম্যানেজার, “কৃষক 
১৬২, বহুবাজার স্ত্রীট, কলিকাতা] । 

অমর বিলান তৈল। .. 
ইহ সর্বজন বিদ্দিত সুমধুর কেশতৈল ৭ ইহার 

গন্ধ স্প্রস্ফ টীত বকুলপুণ্পের স্যা্স এবং বহক্ষণ 

স্থায়ী। ইহা ব্যবহারে কেশ কোমল, বৃদ্ধি এবং 

কৰি হয়। চুলে আট বা চটচটে হয় না। . 
ভদ্র মহিলাদিগের এবং রাজ মহারাজাদিগের 
আদরের ধন। 

' অকালরদ্বতহের মহৌষধ । ইহ] মস্তকের যন্ত্রণা 
[নবারক এবং মস্তিফ ন্নিক্চকারক | ইহার গন্ধ 
অতি মনোরম .এবং তীব্রতার লেশ নাই। মুল্য 

প্রতি পাইট বোতল ॥* আন মাত্র । 

বিজয়বসম্ত ঘোষ, 
পারফিউমার । 

৭৮১ নং কর্ণগালিস স্রীট, কলিকাতা । 

| তন আমদানী সক্জী ও 
বীজ । 

সচিত্র মুল্য তালিকার অন্য লিখুন__. 
ববাধাকপি, ফুলকপি. ওলকপি, সালগম,'বীট 

প্রভৃতি প্যাকেট 1 আনা, ৮ রকমের নমুনা বাক্স 
১০, এই সময়ের ফুল বীজ প্রতি প্যাকেট ।* আনা, 
৮ বকম বীঙ্গের ৯. বাক্স ১২ টাকা, সমতায়, 

, খারাপ ,বীঁজ লইয়৷ পয়সা ও সময় নষ্ট না করিয়া 
ভাল জান্নগ! হইতে -তাল বাজ লওয়াই ভাল। 
2. 15, 0805ঘ, 'ঘ* ও. ঘ, ৪. (15000, )। 

ৃ ম্যানেজার, ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, 
১৯২ নং বহুবাজার সীট, কলিকাত]। | 

ধি-রসায়ন বা! রসায়ন পরিচয়। 

উপগর.দ্িবার উপযোগী এবং 
বিলাসীর একমাত্র প্রিয়বন্্র( ইহা.টাকের. ও. 

77 কে। এল, দাশের 
স্বদেশী এসেন্স) 

বকুল, চেরী, 
ফুলেলা, ইওঙিয়ান 
ফ্লাওয়ার্স, হোয়াইট, 
রোজ, জেসমিন, চি 

ইউ থস্থস্, গন্ধবিবাজ, (৫ 
| মল্লিকা, হেন. বেল? (| 

দরিয়া ল্যাতেগার 
ওয়াটার প্রত্যেক 
শিশির মুল্য %%০, 
ডজন ৮৪০ টাকা । 

বকুল, পমেটম বর ডজন ৪॥* টাঁকা। 
রোজ পমেটম 1৩০ ইত্যাদি । 

| পরীক্ষা প্রার্থনীয় 1 
শ্রীক্ষেত্রলাল দাস, 

. পারফিউমার, 

খু ৭ হলি এ 

ওয়ার 

৮, নীলমাধব সেনের লেন,সানকিতাঙ্গা, কলিকাত]। 
উনি এলি লট রিনি সুর 

নি ও €্কষাছ, 
হোমিওপ্যাথিক গুঁধধ ও পুস্তক বিক্রেতা। 

৮৩, হারিসন রোড, 
ব্রাঞ্চ-_৪৫, ওয়েলেস্লি স্ত্রী; কলিকাতা । 

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের জন্য" উপরোক্ত 
ঠিকানায় লিখুন । 

 ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল। 
৯২ নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 

 হুইয়াছে। 

সভাপতি-_মহারাজ স্যার প্রচ্ভোৎকুমার 
ঠাকুর বাহাদুর কে, টী। | 

জেনারেল ক্লাস £_এখানে ড্রয়িং, পেন্টিং ফটো- 
এন্গ্রেতিং, ফটোগ্রাফি, লিখোগ্রাফি, ড্রাফট সমান, 

ডুঘ্সিং ও প্রিন্টিং: ইত্যাদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিক্পীগণ 
দ্বারা নিয়মিতন্ূপে শিক্ষা! দেওয়া হয়'ও এ সকল 
কার্য সুলভে সম্পন্ন হয়। বিশেষ বিবরণের জন্ত 
অদ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন। | 

“শিস্প ও. সাহিত্য” রঃ 

সচিত্র মাসিক পত্র। ইঙিয়ান আট” স্কুলের 
অধ্যক্ষ দ্বারা 'সম্পা্দিত। অগ্রিম ২২ টাকা শব। 

(১০ টা পাঠাইলে নযুনা পাইবেন। 

০5 ভ্রীমমথনাথ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ : ৃ ৯৯ মং বহবাজার ইট, কলিকাতি 4 
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কৃষি, শিপ্প, মংবাদাদি বিষয়ক খ।নি'ক পত্র । 

দশম খ্,৬ষ্ঠ সংখ্যা 

ম্পাদক-_আনকুপ্জাবহারা দত্ত, এস, আর, এ এসু। 

আশশ্িলিন০ ৯৩৯৬ 

বলিকাতি। ৯৬১ নং বহবাজার ঈট. ইয়ান গার্টেনিং এগোসিয়েশন হইতে 
ইমু শন উষণ বুখোপাধ্যায় কুক প্রকাশিত । 

|| টি 05 পে 0178 
সস ০ সপ সহ 

২ ৬০95 0 রর ী _ রক ৃ 

1. রর র্ পৃ রি / ৰ রি শা [লব [৩] ঢু রঃ ১ চা ৭2 ৪০] [প যার, 
দি মিলার ভিণ্টিং ওয়াক হই? 

হ 

1 রা . 
৪ দঃ রর 

| রা / ৬. এহ৮, বহমান থা! যা দত । 

র্ রর পা, 

সিট 2988 “উনি রাগ | দিত টিনা পাকা 

ক ৃ পি ৯৫: 
পৃ 

পি 

। 

০৮ চি 

ক ০ 

পার :80৮- রী ৬০ ৮... ০০৬, পি ১৭ ২ সে রি 



1৩ কৰক 

লেবার সেভিং লেটা্রী। 
এই অভিনব প্রপালীতে প্রস্তুত উৎকষ্টু খাষ 

সংযুক্ত চিঠির কাগজে পত্র লিখিতে আর খামের 
আবশ্তক হইবে না।, খাম থানির তিতর চিঠির 
কাগজে ও খামের এক পৃষ্ঠার সমুদয় স্থান পত্র 
লিখিতে ব্যবহার করা! যায়, পত্রের কোন দিক 
€পোল। থাকে না। শ্ুল্য প্রতি বাঝ একশত ১০ 
€০ খান ॥* আনা। 

পুজীর বাজার মরগরম্ ! ! 
মফঃম্বলের ক্রেতাগণ সাবধান ! পুজার বাজার 

প্লমশঃ গরম হইয়া আসিতেছে কিন্তু আমাদের 
পুস্তক ও এজেন্দী বিভাগ হইতে সকল সফয়ই 
শতকর। ২।০ টাঁক1 লাভে সকল প্রকার পুস্থরাদ্দি 
ও ঘড়ি, মনোহারী, পসারী, আতবু গোলাপ, এসেন্স 
ই-তা।দি সকল দ্রব্যই সরবরাহ করা হয়। বিজ্ঞা- 
পনের আড়ম্বর অনাবশ্ঠাক- একটী মাত্র অর্ডার দিয় 
পরীক্ষা করিতে পারেন। পুস্তক ভিন্ন অন্যান্ত 
দ্রবোর প্রত্যেক অর্ডারের সহিত সিকি মুল্য পাঠান 
আবগ্তক, নতুবা! মাল পাঠান হয় না। 

ঠিকানা__এইচ, রয়মযানা এও সন্দ। 
৭8 ২১ জীং নারিকেলভাঙ্গ নর্ধ রোড, কলিকাত।। 

মোহাম্মদী মালস। | 
পারদ ও রক্তদুষ্টির মহৌষব। 

আমাদের এই মোহাম্মদী সালসা ব্যবহারে 
পরক্ততুষ্টি জনিত যাবতীয় চন্মরোগ ও পারদবিকতি 
(দাধ সকল নিণ্চয় আরোগ্য হয়। ইহ] ব্যবহার 
করিলে শারীরিক দৌর্বল্য, কশত! ও ধাতুক্ষীণত। 
গ্রনভতি দূরিভূত হইয়া শরীর সবলগ ও পুষ্ট হয় এবং 
চিত্তপ্রফুল হয়। ইহার ভ্টায় পারদ দোষ নাশক 
পয আর নাই। ইহা সকল খতুতেই ব্যবহার কর। 
নস্বার। মূল্য প্রতি শিশি ২৭ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্ব। 

অব্যর্থ মলম । 
( সকল গ্রকার ঘায়ের একমাত্র মহোৌধধ।) 
খোস, পাঁচড়া, কাঁটা ঘা, নাঁলি ঘা, পারার ঘা, 

গরমির ঘা, পচ] ঘা প্রততি যাবতীয় ঘ। অক্ষ সময়ের 
অধ নির্দোবজপে আরোগ্য হয়। পরীঙ্ষ! 
প্রার্থনীয়। মৃল্য প্রতি কৌটা! 1০, ২ কে$ট1 1৩০, 
৩ কৌট।1 1৮ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র। 

ঠিকানা মোহাম্মদী ভাগার ।. 
এস” এইচ, নওয়াবজান, ম্যানেজার, 

৫৬১২ নং রস লেন, শারিকেপডাঙ্গাঁ, কলিকা ত%। 

€" 

নিউশ্যামনুন্দরফুলুট-হাঁরমোনিয়ম 
ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী । 

বিশেষ মজবুত । পত্র পিখিলে দরের লিষ্ট 
পঠাইয়া থাকি । অর্ভারের সহিত ৫২ টাক। দিলে 
মফঃম্বলে তি, পি,তে পাঠাইয়া থাকি । 

১ সেট রিভযুক্ত ৩ অকৃটিভ, ৩ ষ্টপ ২২২-৩২২। 
২ সেট রিভযুক্ত ৩ ৮ ৩ ৮ ৩৫৯৫৫? 

সোল প্রোপ্রাইটর, 
জে, এও এন, এন ঘোষাল, 

হারমোনিয়ম মেকারস্ এগু অর্ডার সাপ্রায়ার | 
১৩১ নং বনুবাঞ্জার ট্রীট, কলিকাতা । 

ধান ভানাই ও চাউল ছাটাই 
কল। 

চাবি গৃহস্থ ৬৯২ টাক! মূল্যের কল দ্বার। ব্যবস। 
করিলে ৩২৩৫৭ টাঁকা আয় করিতে পারেন। 
ধনাঢ্য ও ব্যবসায়ীদিগের জন্ত এঞ্রিন ও মোটর 
দ্ধার। চালিত ছোট বড় ধান ভান. কীড়া, পিদ্ধ, 
শুফ ও চাউল মাজ। কল পাওয়া! ষায়। ৩০০০৭ 
টাকা কলের মুলধনে খরচ বাদে দনিক ২০২।২৫২ 
টাক লাত হয়। এই সকল কল আমি গছাপন, 
করিয়। চালাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রতোক কলের 
কার্য দেখিতে পাইবেন। ইহা ব্যতীত কাহারও 
কোন নুতন কল আবগ্ক হইলে প্রস্তুত ও মেরামত 
করিয়। দিয়া থাকি । ১* পয়সার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ, পাঠান হয়। 

শ্রীত্রপতি ঘটক । 
সেকানিক্। 

, সাহাপুর আয়রন্ ওয়াকস্, চেতল! সেপ্টণাল 
রো৬, আলিপুর পোঠি কলিকাতা । 
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রুষি শিল্প সংবাদাদ্ি বিষয়ক মাসিক পত্র। 

৭ ৯. শপ কপ ০ ০০ শীাশি্পি্প সপন 

১০ম খণ্ড । ] 

পাট বা! নালিতা । ' 

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি লিখিত। 

৪র্থঅধ্যায়_-পাট কাট। ও পণ্য আস প্রস্ততপ্রণলী। 

( পূর্বব প্রকাশিতের পর।) 
পাস 

২৫। পাট পচানি। 
পাট কাটিয়া! লম্বা বা পরিপক্ক এবং খাট ব৷ 

কচি কাণ্ডের পৃথক পৃথক আটি বান্ধিা সুবিধা 

হইলে পাত। ছাড়া ইয়া, আর স্থুবিধ1 না হইলে পাতা 

সমেতই জলে তিজাইতে হয়। এক একটি আটিতে 

১৫।২০টি হইতে ৪০।৫০টি পর্য্যত্ত কাণ্ড কি তাহ] 

* অপেক্ষা অনেক বেখাও থাকে । যেসকলস্থানে 

কাণ্ডের মাঝখানে ভাঙ্িয়া অাস ছাড়াইতে হয় সে 

গকল স্থানে আটি ছোট হয়-_প্রায় ১৫।২০টির 

বেশী থাকে না; অথব। আটির মধ্যস্থানট! বৃদধানৃষ্ঠ 
ও তজ্জনী, দ্বারা চাপিয়। ধরা যায় এই পরিমাণ 
কা এক একটি আটিতে থাকে। যে সকুলস্থানে 

কাগুগুলি ন। ভাঙ্গিয়৷ পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক 

কাণ্ডের আস ছাড়াইতে হয় সে সকণ স্থানে আটি 
৯৬ 

আশ্বিন, ১৩১৬ সাল। ৃ 
০ পে পপ সপ » ০০৮ -০পালিস্দ ৮০০ 

৬ষ্ঠ সংখ্যা । 

প্রায় তাহার দ্বিগুণ বড় হয়; অর্থাৎ ছুই হাতের 

বদ্ধা্ু্ঠ ও তর্জনী যোগ করিয়া,বেড়াইয়। মধ্য- 
ভাগে ধর! যায়. এই পরিমাণ বড় হয়। ৮০৫০টি 
হইতে ১০০টি পর্য্যস্ত কাণ্ড এইরূপ এক একটি 
আটিতে থাকে । নালিত৷ কাটিয়। আটি বান্ধ 
শেষ হইলে পর মাথায় বোঝ করিয়া সেই নকল 
নালিতার আট জলে লইয়! গিয়া একটার উপরে 
আর একটা লম্বাতাবে শোয়াইয়। 'ভুর' বা স্তুপ 
বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয়। স্তপের নীচের 
আটিগুলি আড়াই হাত কি তিন হাতের বেশী 
গতীর জলের নীচে থাক উচিত নয়; কারণ 
আড়াই কি তিন হাতের বেশী গভীর জলে পচন- 

কারী উদ্ভিদণুর ভালরূপ বিকাশ হয় না। আবার 
অপর দিকে এঁ স্তপের উপরিভাগ যেন জলের 
উপরে না৷ ভাসিয়৷ বরং অন্ততঃ ছুই চার আহ্ুল " 
জনের নীচে ডুবিয়। থকে তাহার উপায় করিতে 
হয়ঃ কারণ এই সকল পচনকারা উপ্তিদণু জলের 
উপরে বিকাশ পায় না। যাহাতে নালিতান্ত,পের 
উপরিতাগ জলের উপরে ন! তাসিয়! থাকে সেজন্য 
চারিদিকে খু'টা গাড়িয়া এবং উপরে বাশ বান্ধিয়! 
চাপিয়া জলের তুই চার আঙ্গুল নীচে রাখিতে হয়) 
অথবা এ স্তপের উপরে পাতা খড় কি দলঘাস 



১২২ 

[গা ঘাসের চাপড়া কাটিয়া উল্টাইয়া মাটির দিক 

উপরে এবং ঘাসের দ্রিক নীচে করিয়া তাহার 

উপর ইট কি পার্থর চাপা দিয়া দিতে হয়। মোট 

কথা যেরূপেই হউক স্তুপের উপরিতাগ ছুই চার 
আঙ্গুল জলের নীচে রাখিবে। কিছু দিন এইরূপে 
রাখিলেই দেখিবে বেগের সহিত পচনক্রিয়া আরম্ত 

হইয়াছে । তাহার চিহুস্বরূপ বুদৃবুদাকারে নানা- 

প্রকার গ্যাস ( &৭১) স্তপের উপরে এবং চতু- 
দিকে উঠিতে দেখা যাইবে ৃ  

২৬ | পচানির সময় | 
কত দিনের মধ্যে পাট পচিয়। আস ছাড়াইবার 

যোগা হইবে তাহা ঠিক করিয়া 'বল। যায় না। 
গরম বেশী পড়িলে এক সপ্তাহ মধ্যেই পচনক্রিয়। 

সমাধা! হইতে পারে, আবার ঠাণ্ড। বেণী পড়িলে 
পচনক্রিয়া সমাধা হইতে এক মাঁসও লাগিতে 
পারে। শ্রীতকালে ভিজ! পাট পচিতে অনেক 
সময় লাগে এবং আসও তত তাল হয় না। পাট 
উপযুক্ত পরিমাণে পচিয়াছে কিনা তাহা স্থির 
করিবার জন্ত কষককে বিশেষ সতর্ক থাকিতে 

হইবে। তাহার মনে রাখিতে হইবে যে পচন- 

ক্রিয়ার ঠিকমাত্রা অতিত্রম করিলে পাটের আসও 
পচিতে আরস্ত করে এবং নরম হইয়৷ পড়ে। 
এজন্য কৃষক প্রত্যহ কি একদিন অন্তর আপনার 
তিজান নালিতার তুর বা স্তূপ পরীক্ষা করিবে 
এবং তাহার উপরের, নীচের এবং মধ্যের দুই 
চারটি কাণ্ডের গোড়ার দিকের আস কতকটা 

ছাড়াইয়। দেখিবে প্চনের মাত্রা ঠিক হইয়াছে কি 

না। অনেক সময় দেখা যায় ত্ত,প বা তুরের নীচের 
আটি গুলিতে পচনকারী উদত্তিদণুর অধিকতর 
বিকাশ হেতু সে গুলি উপরের আটি গুলির আগেই 

আস ছাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। 

ুর" ভাঙ্গিয়া নীচের আটি গুলির আস আগেই 

কষক__আঙ্িন, *১৩১৬। । 

একপস্থলে, 

[ ১০ম খণড। 

পার হয়, এবং তুর র উপ্টাইয়া উপরের আটি 
শুলি নীচে ফেলিতে হয়। কখনও বা মাঝের 

আটি গুলি আগে আস ছাড়াইবার উপযুক্ত হয়, 
তখন 'ভুর' ভাঙ্গিয়া মাঝের আটি গুলি বাহির 

করিয়া তাহার আস আগে ছাড়াইতে হয়। 

মোট কথা পচনের মাত্রা ঠিক হইলেই অবিলক্বে 
'ভুর' ভাঙ্গিয়া আটি গুলি বাহির করিয়া আস 
ছাড়াইয়। ফেলিবে। নতুব! অনিষ্টুকারী উদ্ভিদণুর 
বিকাশ হেতু পাটের আসও পচিয়। নষ্ট হইবে। 

২৭। পণ্য আস প্রস্ততপ্রণালী । 
উপযুক্ত মাত্রায় নালিতা পচানি কার্য সমাধা 

হইলে পর 'তুর' বা সুপ ভাঙ্গিয়া আদ ছাড়াইতে 

হয়। আস ছাড়াইবার জন্ দেশতেদে নানাগ্রকার 

গ্রণালী অধলম্বিত হইতে দেখ! যায়। কোথাও 

বা একই দেশে সুবিধান্ুসারে নানাপ্রকার প্রণালী 

অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। প্রথম প্রণালী (১)। 

পচাইবার জন্ত আটি গুলি এই পরিমাণ ছোট 

করিয়! বান্ধিতে হয়, যেন তর্জনী এবং ব্বদ্ধাঙ্থুলি 

ছারা আটির মধ্য স্থানটি বেড়াইয়া ধর৷ যায়। 

১০।২০টি কাণ্ডের এক একটি আটি বান্ধিতে হয়। 

পচান পাটের 'ভুর' ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে একটি 

একটি আটি লইয়। বা হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি 

দ্বারা তাহ] বেড়াই 1 ধরিতে হয়, এবং ডান হাতের 

তর্জনী ও ব্বদ্ধান্ুলি এরূপে আটি বেড়াইয়। মুষ্িবদ্ধ 

করিয়া একবার গোড়ার দিকে এবং আর একবার 

আগার দ্বিকে চালাইয়। পচ। পাতা, বন্ধল, শিকড়- 

গুচ্ছ প্রভৃতি যাহা সহজে ছাড়ান যায়) তাহ 

ছাড়াইতে হয়। কৃষককে মুঠি (.1787116) 

কাটা হাচ্চ খানিক লব্ব৷ বৈঠা বা বেটের (1388) 

আকুতি একথণ্ড ছোট কাঠ সঙ্গে রাখিতে হয়। 

প্র্থমে সেই বৈঠা দ্বার আটির গোড়ায় আস্তে 

আস্তে ঘা দিয়া সবগুলি কাণ্ডের গোড়া এক সমতলে 



ষ্ঠ রি । ] 
ও তা. সপ পেস 

আমির হয়।, পরে আবার এ আটির গোড়ায় 

বাম হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া, ভান হাতে ও ক্ষুত্র 

বৈঠা হ্বার৷ আটির গোড়ার অংশে আঘাত করিতে 

হয়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতে আটিটি আস্তে 

আনতে এইরূপে ঘুরাইতে হয় ষেন সে আঘাত এ 
আটির গোড়ার চারিদিকে সমানভাবে . লাগে.। 
এইরূপ আঘাত আটিরু গোড়াতে লাগিলে পর 

ফাণ্ডের গোড়ার আস শিখিল হুইয়] পড়ে। তখন 

আটিটির মাকখানে উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া 

একবার নীচের দ্রিকে চাপিয়। আবার উপরের 

দিকে চাপিয়। এ আটিটির মাঝখানে ভাঙ্গিতে 

হয়। তার পর এ্রভাঙ্গা আটির আগার ভাগ 

বাম হাতের মুষ্টিতে . বদ্ধ রাখিয়৷ গোড়ার ভাগের 

ভগ্ন স্থানে এ বৈঠ। দ্বারা আস্তে আস্তে ঘ| দিয়! 

ঠেলিলে এবং বাম হাতের মুষ্টিবদ্ধ আগার অংশ 

জলের মধ্যে এদিক ওদিক অন্ন অল্প টানিলে, অতি 

সহজেই গোড়ার অংশের যষোলার ভাগ আস 

ভাগ হইতে পুথক হইয়। বাহির হইয়! যায়, এবং 

ঝাসগুলি শ্বতন্ত্রতভাবে জলের উপরে বিস্তৃততাবে 

ভাসিতে থাকে। ক্লুষক তখন এ গোড়ার আীস- 

গুলি ডান হাতের মুষ্টিতে সমস্তট! জড়াইয়া বাম 

হস্তের যুষ্টি ছাড়িয়। দিয়! ডান হাতে মৃষ্টিবদ্ধ আীস- 

গুলি আস্তে আস্তে হেচক! টানিলে কাণ্ডের আগার 

অংশেরও অ' শসগুলি যোল। হইতে পৃথক হইয়া 

ঘ্বয়। তারপর এ ছাড়ান অশাসগুলি জলের উপর 

ছড়াইয়। মেলিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা ভগ্ন ফোলার কি 
বাকলের টুকর! অথব৷ অন্য কোন প্রকার ময়লা 
যাহা কিছু থাকে বাছিয়। ফেলিতে হয়। বর্ধমান, 

২৪. পরগণা; জলপাইগুড়ি ও সিরাজগুষ্ধ প্রভৃতি 

স্থানে অাস ছাড়াইবার. এই প্রণালীই প্রচলিত | 
দ্বিতীয় প্রণালী (২)। যে সকল স্থানে দ্বিতীয় 

্রণালী প্রচলিত সেই সকল স্ানে গাছ কাটিয়া: 

পাট বা নালিতা | ॥ ১২৩ 

আটি বাদ্ধিবার সময় ৫০1১ কি তাহা অপেক্ষা 
নযানাধিক সংখ্যক কাণ্ডের এক একটি আটি বান্ধ 

হয়। অবশ্ঠ গণিয়া আটি বাদ্ধম হয় না। উভয় 
হস্তের তর্জনী এবংপ্ৰদ্ধাঙ্গুলি যোগ করিলে মাঝা- 
খানে যে বেড় পাওয়া যায় সেই পরিমাপ কাণ্ড এক 

দুই কি তিন মাত্র! লইয়া এক একটি আটি বান্ধা 

হয়। পাট পচানি ঠিক মত হইলে পর “ভুর' 
ভাঙ্গিয়! ষে সকল আটি আগে পচিয়াছে দেখ যায় 
সেই সকল একটি একটি করিয়। বাহির করিয়! 

আগে অশাস ছাড়াইতে হয়। যাহার! বিশেষ 

অত্যন্ত তাহারা 81৫টি কা আর যাহারা তত 

অত্যন্ত নয় তাহার। ১1২টি কাণ্ড একত্র বাম হস্তে 

গ্রহণ করিয়া তাহার উপর ডান হাতের বদ্ধমুষ্টি 
চাঁলাইয়া পচ। পাতা বন্ধল ইত্যাদি ফেলিয়া দেয়; 
পরে নখ ও আঙ্গুল দ্বার! প্রত্যেকটি কাণ্ডের 
গোড়ার আস ৮১৭ আঙ্কল পরিমাণ ছাড়াইয়া, 
পরে বাম হাতে যোঁলাগুলি এবং ডান হাতে আস 

গুলি একত্র ধরিয়া আস্তে হেঁচক] টান দিয় অশাস 

গুলি গোড়া হইতে আগ! পর্যযস্থ ছাড়াইতে হয়; 

এবং ছাড়ান অশাস গুলি লম্বালম্বি বিছাইয়৷ 
একত্র করিতে হয়। এই প্রণালীতে ষোলাগুলি 

আস্ত থাকে এবং অনেক সময় বেড়া দিবার জন্ত 

কি জালাইবার জন্য এক আন হাজার দরে বিক্রি 

হয়। অনেক স্থলে স্ত্রীলোক এবং বালকের অশস 

ছাড়াইয়া বেতনের পরিবর্তে ষোলাগুলি গ্রহণ 

করে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, 

নোয়াখালী গ্রভৃতি স্থানে অশস ছাড়াইবার এই 

প্রণালীই অধিক প্রচলিত। 

যে প্রণালীতেই হউক আশাসগুলি ছাড়াম 
হইলে পর তাহার এক এক মুষ্টি হাতে. লইয়া 

গোড়ায় ধরিয়। জলে সজোরে কয়েকবার আছড়াইয় 

পরিষ্কার করিতে হয়? এবং এক এক 'বুর জলের, 



১২৪ 

উপর ছড়াইয়া মেলিয়। দিয়! ভগ্ন যোলাখণ্ড কি 

'অন্যপ্রকার ময়ল1 যাহ! কিছু থাকে তাহা হাতে 

ধাছিয়া ফেলিতে*হয়। জলে আছড়াইয়া৷ এবং 

মাঝে মাঝে জলে ছড়াইয়। “দিয়া এদিক ওদিক 

টানিয়। যতদুর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া শেষে জল 

নিংড়াইয়! ( চিপিয়। ) বাহির করিয়া দিয়া অাস- 

গুলি একত্র করিতে হয়, এবং পরিষ্কত অস 

কতক পরিমাণ একত্র হইলে পর অবিলম্বে দড়ি 

কি বাশের উপর ঝুলাইয়! মেলিয়। দিয়! £1৭ দিন 

রৌদ্র এবং বাতাস খাওয়াইতে হয়। তবে বৃষ্টিতে 

যেন না ভিজে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়, 

কারণ জল লাগিলে পাট পচিয়। যায়। রৌদ্র ও 

বাতাস খাওয়াইলে যে কেবল পাট শুকায় তাহা 
ময়। রৌদ্র এবং বাতাসের মধ্যে ৫1৭ দ্বিন 
মেলিয়! বাঁথিলে এ অশসের মধ্যে একপ্রকার 

রাসায়নিক ক্রিয়া! (1)1701010) সংঘটিত হয় 

যদ্দারা পাটের বর্ণ আন্তে আস্তে বেশ উজ্ভ্বল শুত্র 

বর্ণে পরিণত হয়। বৃষ্টির ভয়ে আমাদের কৃষকের। 
২।৪ দ্বিনের বেশী পাটে রোদ পাওয়ায় না। 

২৮। আস প্রচ্ছুত করিবার সময়। 
পাটের অাস ছাড়াইয় পরিষ্কার করিতে বিঘ। 

প্রতি কত সময় লাগে তাহার একটা অন্নমান 

করিতে হইলে, এক বিঘা জমিতে কতটি পাট গাছ 

হয় তাহার একটা অনুমান করা আবশ্তক । ১৮ 

ইঞ্চি হাতের ৮* হাত দীর্ঘ এবং ৮* হাত চৌড়। 

স্থান এক বিঘা । অর্থাৎ ৮০১১৮-১৪৪০ ইতি; 
দীর্ঘ এবং ১৪৪০ ইঞ্চি চৌড়া স্থান এক বিঘা । 

আবার পাটের ক্ষেত্রে, ৬ ইঞ্চি অন্তর এক একটি 

গাছ ধরা যায়। (এক হাতের মধ্যে সচরাচর 
৪টি করিয়া গাছ রাখ হয় ) ইহার উপরে হিসাব 
করিলে দেখা বায় এক বিঘ1 পাট ক্ষেত্রের দৈর্ধ্যে 

১৪৪? ইঞ্চির এক সারিতে ১৪৪০ -. ২৪০টি গাছ 

ক্ষক-_-আখিন, ১৩১৩। [ ১০ম খণ্ড । 

হইবে। সেইরূপে আবার তাহার ১৪৪০ ইনি 

প্রন্থের এক সারিতেও ২৪০টি গাছ হইবে এবং 

মোটে এক বিঘা পাট ক্ষেত্রে ২৪০১৫২৪*-, 

৫৭৬০০টি গাছ হইবে । সাধারণভাবে একটি পাট 

ক্ষেত্রে বিঘ। প্রতি ৬০০০* গাছ ধর। যায়। প্রথম 

প্রণালীতে কাণ্ডের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া আস 

ছাড়াইতে হইলে ২০টি কাণ্ডের এক একটি আটি 
ধরা যায় এবং তাহা হইলে বিঘা প্রতি ৮০৮০৪ 

৩০ তিন হাজার আটি হয়; এবং কেহ ঘদি খড়ি 

ধরিয়া, একটি কাণ্ডের আস ছাড়াইবার সমঘ়ট। 

গণন। করেন তবে দেখিবেন ঘে গড়ে এক একটি 
আটিতে প্রায় ২ মিনিট সময় লাগে; এবং বিঘ। 

প্রতি ৩০০০ আটিতে গড়ে ৬০** মিনিট ব৷ 

»০০০ _ ১০০ ঘণ্টা লাগিবে। ৮ ঘণ্টা হিসাবেই 

কৃষকের রোজ ধর] যায়। এই হিসাবে দেখ। যায় 

বিঘা প্রতি অণাস ছাড়াইতে এক জনের প্রায় 
১২ দিন লাগে। দ্বিতীয় প্রণালীতে কাগটি আস্ত 
রাখিয়া অশাস ছাড়াইতে হইলে ১০০টি কাণ্ডের 

এক একটি আঁটি ধর! যায়। তাহ] হইলে বিঘ। 

প্রতি ৬,** গাছে »৪৮০* » ৬০ৎ আটি হইবে। 

এবং ঘড়ি ধরিয়া! দেখিলে পাওয়া যাইবে যে ১০০ 

গাছের একটি আটির অণাস ছাড়াইতে প্রায় ৭1৮ 

মিনিট সময় লাগে। প্রতি আটিতে ৭ মিনিট 

৬০০ আটিতে ব! বিঘ। প্রতি ৪১০০ মিনিট বা 

৪২০০ -₹ ৭* ঘণ্টা লাগিবে এবং ৮ ঘণ্টা হিসাবে 
কামলার রোজ ধরিলে বিঘা প্রতি একজন লোকের 

প্রায় ৯ দ্রিন লাগিবে। আমাদের এই হিসাব 

একটি সামান্য অনুমান মাত্র । কৃষকের নিপুণতা 

অনুসারে, সময়ের অত্যন্ত তারতম্য হয়। কঁবক- 

দ্বিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া! সময় সব্খন্ধে প্রকৃত খবর 

পাওয়া কঠিন, কারণ তাহাদের সময় সম্বন্ধে ধারণা 

বড়ই শোচনীয় । রুষকদিগকে জিজ্ঞাস করিয়া 



ঙ্ঠ সংখ্যা | ] 
্প্পাপাস্পাসপীাশ। শা পপি চর 

আমরা বতদুর নৃঝিতে গারিমাছি, তাহাতে দশ 

লি 

বলা. যায় যে একজন কুষক প্রথম প্রণালীতে রোজ 

গড়ে ২৭ সের এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে গড়ে ২৫ 
সের পাট উঠাইতে পারে। বিঘ! প্রতি গড়ে 

৬ মণ পাট ধরিলে প্রথম প্রণালীতে এই হিসাবে 

বিঘ। প্রতি প্রায় ৯২ দ্দিন এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে 

প্রায় ১৭ দিন লাগিবে। ইহাঁও এস্লে উল্লেখ 

কর! যায় যে গড়ে বিঘ। প্রতি ৬৯০০০ গাছে ৬ মণ 

পাট ধরিলে ১০০০৭ দশ হাজার গাছে গড়ে এক 

মণ এবং ২৫ গাছে গড়ে এক সের পাট হয়ু। 

২৯। সময় সংক্ষেপ করিবার কৌশল । 
অাস ছাড়াইবার সময় সংক্ষেপ করিবার 

জন্য নানাস্থানের কৃষকের! নানাপ্রকার কৌশল 
অবলম্বন করিয়৷ থাকেন। তাহার ছুই একটি 

দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে। (১) পচানি শেষ হইলে 
৫০১০০ কাণ্ডের একটি আটি লইয়। পুকুর কি 
খালের কিনারায় বসিয়া সেই আটির গোড়ার 

দিকের এক হাত আন্দাজ মাটিতে এবং বাঁকিটা 

জলে রাপিয়া, নখ এবং অঙ্গুলি দ্বার আটির গোড়ার 

দিকের এঁ. এক হাত আন্দাজ অ"াস ছাড়াইয়। 

আটির বাহিরে রাখিয়৷ োলাগুলির গোড়ায় আটি 
বান্ধিতে হয়। পরে আটির বাকি অংশ জলে 

রাখিয়৷ অসের ছাড়ান অংশ গুলি একত্রে ছুই 

হাতের ছুই মুগ্তিতে বদ্ধ রাখিয়া আস্তে আস্তে 

হে ক! টানিলে সমস্ত আটির আসগুলি একক্রেই 
পূথক করা যায়। কৃষকেরা বলেন যে এই 
গ্রণালীতে তাহাদের মধ্যে যাহার নিপুণ তাহাব৷ 

এক্ মণ পর্য্যন্ত পাট উঠাইতে পারেন । তবে 
গড়ে ৩০ সের পাট রোজ সাধারণ কৃষকও*উঠাইতে 

পারে। (২) সময় সংক্ষেপ করিবার জন্ত কোন 

কোন স্থানে আর একটী কৌশল অবলম্থিত হইয়। 

থাকে। ছুইকি তিন হাত ব্যবধান রাখিয়! ২টী 

পাট বা নালিতা। ৫ 
১০-৯৮-০৭৮৪ 

হে শসি 

কৌটা মাটাতে চিল বা হয়, এবং : এই খোঁটা 
ছুটীর মাথায় মাটীর দুই হাত উপরে এক খণ্ড সরু 
বাশ ( আড়া ) বান্ধিতে হয়। শচানি ঠিক হইলে 
পর এক একটা আটি লইয়া! নখ ও আঙ্গুল দ্বার 

সবগুলি কাণ্ডের গোড়ার আধ হাত আন্দাজ আস 

ছাড়াইতে হয়। পরে এই কাগগুলি এক এক 

হাতে 81৫টী করিয়। লইয়া! গোড়ার ধোলার ভাগ এ 

বাশের (.আড়ার ) উপরে এবং ছাড়ান অশাস ভাগ 

নীচের এদিকে রাখিয়া ডান দিকের অশাসগুলি 

ডান হাতে এবং বাম দিকের আসগুলি বাম হাতে 

একত্রে যুষ্টিবদ্ধ করিয়া হেচকা টানিলেই ফোল। 
গুলি পৃথক হইয়া দূরে পড়িয়া যায়) এবং আস 

গুলি মুষ্টিমধ্যে থাকিয়। যায়। কৃষকের৷ বলে এই 
প্রণালীতে একজন অত্যন্ত কৃষক একত্রে ১০টি 

কাণ্ডের আস ছাড়াইতে পারে এবং ৮ ঘণ্ট। ,কার্ধ্য 

করিয়া রোজ এক মণ আন্দাজ পাট উঠাইতে পারে। 

কষিবিৎ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র চৌধুরী মহাশয় 
তাহার কৃত ইংরাজী পাটের গ্রন্থে (৭11 1) 
1)1851 ) অশাস ছাড়াইবার যে নূতন প্রণালীর 
উল্লেখ করিয়াছেন, বস্কতঃ তাহ। চাষাদের প্রবর্তিত 

এই প্রণালীরই রূপান্তর মাত্র। তাহ] এই ;_- 
১ হাত কি ১ হাত লম্বা একখণ্ড বাশ কি কাঠ 

গ্রহণ কর। তাহাতে সমান দ্বরে ২৩ আঙ্গুল 
অন্তর ৮1১০টী আঙ্গুলের মত, ১২১৪ আঙ্গুল লম্বা, 
শাল (হাল্যা) লাগাও। তাহার পর উপযুক্ত 

বাবধ।ন রাখিয়া মাটীতে ছুইটী ধোট। বসাও : এবং 

মাটী হইতে হাত ছুই উপরে যেন ফীড়াইয়। কার্য 

কর! .যায় এই ভাবে এ আল ব! শালযুক্ত বাশ কা 

কাষ্ঠ খণ্ড আঙ্গুল গুলি উপরের দিকে করিয়া এ 
খোট। ছুটার মাথায় আটকাইয়া দাও। এখন 

পূর্বের মত পাটের কাণ্ডের গোড়ার দিকের. আস 

কতকটা ছাড়াইয়! প্রত্যেক ২টী শালের মধ্োর : 



১৯৬ 

ফাকে এক একটী কাগু রাখিয়! এক এক মৃষ্টিতে 
৪।৫টী. করিয়। কাণ্ডের অশাস জড়াইয়৷ হেচ.কা 

টানিলে. সবগুলি «কাগ্ডের অশাস অতি সহজেই 
বাহির হইয়! যাইবে । 

৩০। উড়িষ্যার প্রণালী । 
: উড়িযয! দেশের পাট ছাড়াইবার প্রণালীর কথা 

শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু যাহা! বলিয়াছেন তাহাও 
উল্লেখযোগ্য, যদিও উড়িষ্যা পাটের জন্য বিখ্যাত 

নয়। উড়িগ্যাতে পাট পচানি সমাধা হইলৈ পর, 

কলষক অাস ন! ছাড়াইয়া এক এক মুষ্টি আাসযুক্ত 
কাণ্ড লইয়! ছুই হাতে গোড়ায় ধরিয়া, সজোরে 
মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়। জলে আছড়াইয়৷ 
অ'সযুক্ত কাঁওগুলি পরিষ্কার করে; এবং আস 

ছাড়াইবার পরিবর্থে সেই পরিষ্কৃত অশাসযুক্ত কাণঁ- 
গুলি রৌদ্রে পাতল! করিয়া বিছাইয়া শুকাইতে 

দেয়। -ভালরূপ শুকাইলে পর আপন! হইতেই 
অশাসগুলি বোল! হইতে অনেকটা পুথক হইয়! 
পড়ে। পরে আঘাত দ্বারা যোলাগুলি ভাঙ্গিয়! 

ঝাড়িলেই অশাসগুলি পৃথক থাকিয়া যায় এবং 

যোলাগুলি রিয়া যায়। উড়িস্যার এই প্রণালী 
অনেকট। ইউরোপের তিসির (151)171) ) অশাস 

(1 )কি ভাঙ্গের ((4281)0141)15) অশস (1) 10)])) 

ছাড়াইবার প্রণালীরই অনুরূপ। ইউরোপেও 
তিসি কি ভাঙ্গের গাছ গুলির পচন ক্রিয়৷ ঠিক 
হইলে পর এ অশসযুক্ত কাগ্ুগুলি পাতল! করিয়। 

ঘাসের উপরে সমানভাবে ছড়াইয়। দিয়! দ্রিন পনর 
(১৫) রৌদ্র খাওয়াইয়। থাকে। তাহাতে আস 
গুলি আপনা হইতেই অনেকটা পৃথক হইয়। পড়ে। 

তখন আবার সেই অর্ধ ছাড়ান আশীসযুক্ত. কাণ্ড- 
গুলি একত্র করিয়া কিছুদিন স্তূপে রাখিয়া দেয়। 
অবশেষে আকমাড়। ধাতার € 010 0111 ) মত 

স্নাতার (1$০1197 ) ভিতর দিয়! চালাইয়] ধআশাস- 

“কৃষক--আশ্বিন, ৯৩১৬। [১০মখণ্ড। 

যুক্ত কাণ্গুলির ষোলার ভাগ চূর্ণ করিয়া পরে 

ভালরূপে ঝাড়িয়া ( 00/011110 ) আসগুলি 

যোলামুক্ত কর! করা৷ যায়। 

পঞ্চম অধ্যায়-_-পাের কাণ্ডের স্তরভেদ্ধ ও 

পণ্য আাস। 

৩১। পাট গাছের সাস (৮) ) ও 
জনন চক্রে (09170111017) | 

আমাদের প্রধান কৃষিশস্ত পাট ! পাট গাছের 
কোন*অংশ কি কি কার্য সাধন করে, পণা অশাসই 
ব! গছের কোন অংশে থাকে, এ সম্বন্ধে কিঞ্ঃৎ 

সাধারণ জ্ঞান সকলেরই থাক। বাঞ্ছনীয় । আমরা 
একট পাটের গাছ সদ্য উঠাইয়া একটা ভেশাত। 
ছুরী ছারা কাণ্ডের গোড়ার দিক দিয়! একপ্রি ৪1৬ 

আঙ্গুল পরিমাণ খণ্ড কাটিতে গিয়া দেখি কাণ্ডের 
মধ্যস্থিত যোলাটি অতি সহজেই উপরের বন্ধল 

ভাগ হইতে পৃথক হইয়া যায়। কাটা খণ্ডের 

যোলাটির কেন্দ্রস্থানে দেখিতে পাই এক প্রকার 
ঈষৎ নীল আভাযুক্ত সাদা কোষাকার (০০17 ) 
কোমল পদার্থ € [১7707010510 ) যুক্ত একটি 

শলাকা ঠিক কেন্দ্র স্থান দিয়া চলিয়। গিয়াছে। 
এই শলাকাঁটিই গাছের সাস (1১1) )। যতদ্দিন 

পাট গাছ সতেজে জীবিত থাকে ততদিন তাহার 
সাসের কোষগুলি ( [১7701010511 ) একপ্রকার 

কোমল জীবনী পদার্থে (1১700115412) পূর্ণ থাকে । 

গাছটী মরিয়। গেলে সেই জীবনী পদার্থ শুকাইয়া 

যায়, এবং সেই সঙ্গেই গাছের সাসটাও সঙ্কুচিত 
হইয়া গাছের ঠিক মধাস্থানে একটী ফাঁপা নলাকার 
ছিদ্র মাত অবশিষ্ট থাকে । আবার যোলাটী বক্ধল 

হইতে ছাড়াইয়া যোলার গায়ে এবং বকুলের 

ভিক্তরের,. দিকে হাত দিলে একপ্রকার বিজল বা! 

ছ্দেলির মত তরল পদার্থ অন্থভৃত হয়। কাণ্ডের 



৬ষ্ঠ সংখ্যা | ] 

এই অংশের সর্ধত্রই একটা স্তরের মত চক্রাকারে 
তরল জীবনী পদার্থ ( 1১10101)1811) ) বর্তমান । 

এই তরল পদার্থের চক্রকে কাণ্ডের জননচক্র 

( (1001)101) ) বল। যায়, কারণ এক অপুর্ব জনন 

শক্তি এই পদার্থের মধ্যে বর্তমান, যাহার প্রভাবে 
এই জননচক্রের ভিতরের দিকে কাণ্ঠের স্টায় যোলা 
( ১5102) 01 ০০ ) এবং বাহিরের দিকে হতার 

হায় আস (1১101901)) 07, 1১08 ) উৎপন্ন হয়। 

কৃষক মাত্রেরই এই জননচক্র সম্বন্ধে একটু জ্ঞান 
থাক। প্রয়োজন, কারণ গাছের জীবন মরণ ইহারই 
উপরে অনেকট] নির্ভর করে । অনেক সময় দেখ! 

যায় একপ্রকার লাল পিপড়া লাগিয়৷ চারা গাছের 

গোড়ার এক আদ ইঞ্চি স্থানের চারিদিক দিয়! 
থাইতে খাইতে অবশেষে এই জননচক্র (0/1- 
1101) ) পর্য্যস্ত খাইয়। ফেলিয়াছে। তখনই 

গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, এবং আস্তে আস্তে গাছটী 

মরিয়া যায়। ক্ধক অনেক চেষ্ট। করিয়াও বাচা- 

ইতে পারে না। বেগুন গাছেই এই পিপড়ার 
উতৎ্পাত সচরাচর দৃষ্ট হয়। "যোড়” কলম করি- 
বার সময়ে গাছের শাখার এবং চার গাছের গায়ের 

ছাল চাচিয়। উভয়ের জননচক্র পরস্পর ভাল 

করিয়! চাপিয়। সংলগ্ন করিয়৷ দিলেই যোড়া লাগিয়। 

কলম প্রস্তত হয়। পাট গাছ.কি যে গাছই হউক 
মরিয়। গেলে জননচক্রটী শুকাইয়৷ গিয়া ছালট। 
এমন দৃঢ়তাবে যোলার গায়ে লাগিয়া যায়, যে মৃত 

গুষ্ধ গাছের যোল। হইতে বাকল জীবিত গাছের 

মৃত সহজে পৃথক কর। যায় না। 

৩২ |. বহির্বল্ধল (151১1001177) ) | 

আবার সেই কাগথণ্ডের ছাল ভাগ্নটী হাতে 

লইয়৷ আস্তে আস্তে তাহার উপরিভাগ নখ দ্বারা 
খুঁটিয়া৷ দেখিতে পাই একটা অতি পাতলা, সাদ 
সাদ কিঞ্ৎ ময়লা! পরদ। ( 11917)1)1)1)0 ) পৃথক 

পাট বা নালিতা ১২৭ 

হইয়। যায়। কাগুখণ্ডটী আধ*ঘণ্টা কাল জলে 
সিদ্ধ করিলে এই পরদার অধিকাংশই অতি সহজে 
পৃথক করা যায়। এই পরদাটিটকে বহিবন্ধল বল! 
যায়। এই বহিবন্কল এত পাতল। যে, গাছের 
জীবন ধারণের জন্ত আলো এবং বাতাস এই পর- 
দার ভিতরে গাছের শরীরে ধাতায়াত করিতে 

পারে। কিন্তু গাছের গায়ের জল বাহির হইয়া 

গিয়া পাছে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়, এই 
বহিবন্ষণ যতদুর প্রয়োজন, তাহার বাধ। দেয়। 

কাণ্ডের গায়ে যেখানেই নথ দিয়! খুট! যায়, সেই 

খানেই এই বহিরব্ধল দৃষ্ট হয়, যেনুগাছটী আপাদ 
মস্তক একপ্রকার অতি পাতল৷ কাগজে মোড়! । 

৩৩ | ছাল (0০৮৮০) |. 

পাট গাছের বহিব ক্ধলটী নথদ্বারা অপসারিত 

করিলে পর কাণ্ডের গায়ে আর একপ্রকার কতক 

সবুজ বর্ণ পদার্থের একটী স্তর দৃষ্ট হয়। ইহাকেই 
প্রকৃত ছাল ( (9165 ) বল! যায়, পাট গাছে এই 

স্তরটী অপেক্ষাকৃত কম বিকাশ প্রাপ্ত। কিন্ত 

পাটের ন্যায় অশসপ্রধান অন্ত গাছ যথা ঢেড়সকি 

জবার ডাল লইয়। পরীক্ষা করিলে পর দেখ! যায় 

এই সবৃজ বর্ণ ছালের শুরটী বেশ গভীর এবং ইহার 

রেণুগুলি পরম্পর সংযুক্ত নয়। এই স্তরে নানা- 
প্রকার বর্ণের পদার্থ মিশ্রিত থাকে (10110170117 

11101 1১070)00)51017) 1 ছালের ও পত্াদির সবুজ 

বর্ণ পদার্থের রেণুগুলি ( (0)10101)071] £141075 )ই 

কর্যারশ্বির রাসায়নিক ভাগ, ( (01701701081 1৮5) 

সংগ্রহ করিয়] তদ্ার! রাসায়নিক ক্রিয়।৷ সংঘটিত 

করিয়। বাযুস্থিত অঙ্গারজান গাছের ভিতরের রস 

হইতে 'গাছের ভিতরে ময়দ। (51701) ) চিনি, 
তৈল প্রস্ৃতি নানাপ্রকার বস্থ প্রস্তত করে। এই 

জন্তই-ছায়াতে পাট গাছের কি অন্য কোন গাছেরই 
ভাল খিকাশ হয় না। :€করুমশঃ ). 



১২৮ 

কাগজ ও কাগজের কারবার । 

শ্রীধর্্মানন্দ মন্াভারতী লিখিত। 

প্রথম প্রস্তাব । 

ছুই বর্ধাধিককান পূর্বে কাগজ সম্বন্ধে আমি 
কৃষক পত্রে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; এ প্রবন্ধ 

বয় যুদ্রিত ও একাশিত হইবার পরে, কাগজের 
ইতিবৃত্ত, তৈয়ারি প্রকরণ এবং কারবারের লাভা- 

লাত সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তন্ব পরিজ্ঞাত 

হইতে পারা গিয়াছে । বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সেগুলি 

লিপিৰদ্ধ করিয়া বহু নুতন বিষয়ের অবতারণা 
করিবার ইচ্ছা আছে। 

আসাম প্রদেশে কাগজের কারবার কেহ 

কখন করে নাই এবং কাগজ টৈতয়ারি করিবার 
প্রণালীও কেহ জানিত নাঁ। কিন্তু বর্ধমান সময়ে 

আসামে কাগজের কল স্থাপিত হইতে পারে এবং 

হইলে লাত ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। কাগজ 

তৈয়ারি করিবার জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, 

আসামে তাহ! প্রচুর পরিমাথে আছে। ততিন্ন 

মঞ্জুর, মূলধন, অন্যান্য উপাদান ও উপকরণ খথা 

তথ! মিলিতে পারে । আসামে কাগজের কারবার 

ও কল বসাইবার অনেক সুবিধা আছে। বিদেশ 

হইতে ভারতবর্ষে যত কাগঞ্জ আইসে তাহার ৮০ 

অংশ পরিমাণ এদেশে তৈয়ারি হয়। তাহ 

হইলে দেখুন আমাদের দেশে সমুদয় উপকরণ 
বর্তমান থাকিতেও আমরা বিদেশ হইতে কাগজ 
আনাইতে বাধ্য হই। লাতেরটাক1 বিদেশীদিগের 

' উদর পূর্ণ'করে । গত ৫ বৎসরকাল মধ্যে কত 

রুষক__আখিন, ১৩১৬। ॥ [ ১০ম খণ্ড 

প্রকারের কত পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে 
তারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে, নিয়ে তাহার 

তালিক। দেখুন। এই তালিকা « 11875] 

1011,” নামক সুপরিচিত পত্র হইতে উদ্ধত 

করিয়! দিলাম। পাঠক শুনিয়া আশ্র্ধ্য হইবেন 
অল্প দিন পূর্বে কাগজের যে মূল্য ছিল, এক্ষণে 
তাহার প্রায় আড়াই গুণ দাম বাড়িয়াছে। 

খৃষ্টাবব আমদানী কাগজের মূল্য । 
৯০৯০৪ ৫২ ১৮৩৯৬ 

£ ১৪৯০৫ ৬৪৩৭২৮৮ 

১৯০৬ ৭৯6৮৯৭৩২, 

১৯০৭ ৮৬১১ ১০৫৭ 

১৯০৮ ৯৯২৪২৩২২ 

সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে এক্ষণে নয়টি মাত্র 
কাগজের কল আছে। বঙ্গে ৩, বোম্বাইয়ে ৪, 
গোয়ালিয়রে ১, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ১1 ১৯০৫ 

এবং ১৯০৬ এবং ১৯৯৭ এই তিন বৎসরে এদেশী 

কাগজের উত্তরোত্তর পরিমাণ কমিয়াছে এবং 

বিদেশী কাগজের আমদানী বদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে কাগজের কল আছে, 

সেখানে বিদেশী কাগজের ব্যবহার ব1 আমদানী 

ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া! যাইতেছে। অন্যাগ স্থানে 

১৯০৪ অব্ব হইতে আমদানীর পরিমাণ শতকবর। 

৫৩৭ টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশ হইতে 
আমরা ঘত প্রকারের কাগজ পাইতে পাপ্ধি, 

ভারতবর্ষে এখন এমন কারিকর নাই যে, তত 

প্রকার কাগজ তেয়ারি করিয়! দিতে পারে, অথব। 

বিদেশী কাগজ যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, এদেশের কাগজ 

তত উৎ্বষ্ট হয় না। কিন্তু বর্তমান কালে ইউ- 
রোপ ও আমেরিকায় যে স্কল নুতন ধরণের 

কাগজের কল তৈয়ারি হইয়াছে তাহ! আনাইয় 

ভারতবর্ষে স্বাপর্ন করিলে এবং ভাল মিস্তি ঘার। 



রঃ সংখ্যা। ] 
সক সপ শা 

কাগজ নিচ কা শিক্ষ। জগ সতরে এদেশে 

উৎকৃষ্ট কাগজ প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হইতে 
পারে এবং কাগজের কারবারেও যথেষ্ট পত্রিমাণে 

লাভ হওয়। সম্ভব। কাগজের কারবারে 

সর্ধপ্রকারে গড়ে ৩৬২ টাকা লাত হইতে 
পারে। 

আসাম দেশে নিয়লিখিত কারণে, কাগজ 

প্রস্তত করিবার জন্ সুন্দর কুঠি, কল, কারখান। ও 

কারবার বসান যাইতে পারে। যদি কেহ যথেষ্ট 

মূলধন লইয়া আসামে কাগজের কল বসান, চ্তাহ। 

হইলে সত্বরে ধনবান হইতে পাৰিবেন ইহা 

ঞ্রবসত্য। পূর্ববঙ্গ ও আসামে এরূপ কল একটিও 

নাই অথচ কাগজের কাট তি যথেষ্ট । কলিকাতা 

হইতে কাগজ না পাঠাইলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম- 
বাসীরা৷ কাগজ প্রাপ্ত হয়েন না। নৃতন প্রদেশে 
( অর্থাৎ পুর্ববঙ্গে ও আসামে ) বিদেশ হইতে গত 
বর্ষে নানাপ্রকারের কাগজ ও মলাট ন্যুনাধিক 
২৭৭৭৪ মণ আমদানী হইয়াছিল, ইহাদের মূল্য 
ছুই লক্ষ পয়তাল্লিশ সহত্র ছয় শত পয়ত্রিশ টাক]। 

কাগজ তৈয়ারি করিবার গন্য তৃণ, লতা, পাতা 

প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহ! আসাম 

দেশে থে পরিমাণে প্রান্ত হওয়া যায়। ছিন্ন 
কাপড়, ছিন্ন কাগঞ্জ, খড়, ঘ্বাস, শণ প্রভাতিও 

প্রচুর পরিমাণে ঘথাতথ| মিলে। কল বসাইবার 
স্বিধাজনক অনেক স্থান সহজে পাওয়া যায়। 

ধনেহী। নদীতটে, শিবসাগর জেলায়, ররপাথর 

নামক স্থানে কল বসাইলে, নিকটে অরণ্য পাওয়া 

ধায়, রেল নিকটে দেখ! যায়, জল যথেষ্ট পরিমাণে 

মিলে, মাল বহিয়া লইয়া যাইবার নৌকা হস্তগত 
থাকিতে পারে, বলদ শকট পাওয়! যায় এবং 

প্রায় সর্ধপ্রকার সুবিধা ভোগ কর অসস্তব হয় ন।। 

বন্ততঃ এদেশে কাগজের কলেকু সংখ্যা বৃদ্ধি 
১৭ ঃ 

৪ কাগজ ও' কাগজের কারবার | ১২৯ 
শা সপ 

সারিতে টি সর্ব প্রথমে আসামে তাহার রগরাঙ্ষা 

হওয়া উচিত। 

প্রকৃত কথা এই, কাগজ প্রস্তিত করিবার জন্য 
যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, যে দেশে তাহ। 
বার মাস প্রচুর পরিমাণে মিলে, সে. দেশে 
কাগজের কল স্থাপন কর। অলাভজনক হয় না। 

কাঠের গুড়, কাগজ তৈয়ারি করিবার জন্য এক 

প্রধান উপাদান। বন থাকিলে ইহার অতাব 

হয় না।* কিন্ত ভারতের সর্বত্র এক্ষণে কাষ্ঠের 

মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই কারণে 
বাশের সাহায্যে নানাস্থানে কাগজ তৈয়ারি 

হইতেছে । রুটলেজ, সিগেল, রেট, প্রস্তুতি 

সাহেবেরা পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছেন, বাশের 

কাগজ মন্দ হয় না এবং সকল জেলাতেই 
বাশ পাওয়। যায়। কাঠের গু'ড়। এবং বাশ 

এতছুভয়ের মিশ্রণে স্থলতে কাগজ তৈয়ারি হইতে 
পারে। তিন বৎসরের বাশ হইলেই উপকরণ 

গ্রহ? করা যায়। মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, 

ব্রঙ্মদেশ, আনাম প্রভৃতি স্থানে বাশের উৎকৃষ্ট 

কাগজ প্রস্তত হয় এবং এই সকল প্রদেশে এত 

বাশ জন্মে যে, তাহ। দেখিলে বোধ হয় যেন অনস্ত- 

কাল পর্ধ্যস্ত বাশের ক্ষয় হইবে না। এই সকল 

স্থানে ৫৪২১ একার পরিমাণ ভূমিতে যে বাশ জনে 
তাহার উপকরণে প্রতি সপ্তাহে ছুই শত টন 

কাগজ তৈয়ারি হইতে পারে । এক একার প্রায় 

তিন বিঘ, এক টন প্রায় ২৭) মণ। ব্রঙ্গদেশে 

সম্প্রতি এক বিলাতী কোম্পানীর আফিস খোল। 

হইয়াছে । অনেকে আশা করেন, বহুপ্রকারের 

উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাগজ এখানে প্রস্তত হইতে 

পারিবে । 

সাধারণ প্রকারের স্বদেশে কাগজ আমরা 

'সহজেই প্রস্তুত করিতে পারি, কিন্তু সেন একটু * 



১৩০ 

বৈ, ও অধ্যবসায় ও । সাবধানতা আবগ্তক করে । 

ছে'ড়৷ কাগজে ঢুণ মাথাইয়া অথব৷ চুণের জলে 

ফেলিয়! রাখিয়া দশ দিবস পর্য্যস্ত উহ] ছায়ায় 

রাখিতে হয়। মাটীর বড় গামলায় উহা! ভিজান 

দরকার। প্রতি মণ ছেড়া কাগজে ৪ সের চুণ 
ব্যবহার করিলে যথেষ্ট হয়। যখন খুব তিজিয়া 
নরম হইয়া! যায়, তখন টে'কিতে কুটিয়৷ চর্ণ করিতে 
হয়। ধান ভাণার ঢটে'কি হইলে কাজ চলিতে পারে, 

কিন্তু টে'কি শক্ত হওয়। চাই। তদনস্তর আঠাবৎ 

এঁ চূর্ণ পদার্থকে বাহির করিয়! লইয়। পায়ের দ্বারা 
মাড়াইয়।৷ আর একটা বড় গামলায় রাখিয়! দিতে 

হয়। উপরে ঘষে চুর্ণের (গু'ড়ার ) কথ। লেখা 

হইয়াছে তাহার অবস্থা এক্ষণে গদ, আটা ব! 

যলমবৎ। ইহাকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প পরিমাণে 

কাপড়ে. ছাকিয়া৷ লইতে হয়। ছাকিবার পরে 

যাহ। পাওয়া যায় তাহাতে জল মিশাইয়া এক বৃহৎ 

গাত্রে রাখিয়। দাও। ইহার পরে একট! যষ্টি 
লইয়। ক্রমাগত ইহাকে নাড়িতে থাক, যেন তলে 

জমিয়। ন৷ যায়। তদনস্তর অন্ততঃ ২৩ ইঞ্চি ৮ ১৮ 

ইঞ্চি প্রমাণ বাশের চালুনী দ্বার। উহ] সাবধানে 

ছ'কিয়া লও । এই চালুনী কাঠের ছণাচের উপর 

রাখিতে হয়, এ কাঠের ছ'চে (709010 ) ফিল্ম্ 

( ৮51) পড়িতে আরম্ত হইলে উহাকে পুনঃপুনঃ 

নাড়িতে হইবে । মোট! চটের থলে দিয়। চাঁপিয়। 

ধরিয়। ফিল্ম্কে প্রশস্ত করিয়া দিলে উহ কাগজের 

আকার ধারণ করে। উহাকে শুখাইয়৷ লইয়া, 

মোটামুটি সাধারণ ধরণের কাগজ পাওয়া যাইতে 

পারে। আতপ তগুলের মাড় বা ফেন কাগজে 

লাগাইয়। দরিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়। শুষ্ক করিয়। 

লইলে, কাগজ আরও সুন্দর এবং মজবুদ হইয়া 

থাকে। ইহার উপরে শঙ্খ বুলাইয়। দিলে কাগজের 

বেশ, পলিশ” (৮০19) হইতে পারে। ইহা 

কষক__আঙ্গিন, ১৩১৬। [১০ খণ। 

শুভ বর্ণের কাগজ টি রিনার গ্রথা। নীল 

বর্ণের তৈয়ার করিতে হইলে, “নীল”? ( [10129 ) 

জলে তিজাইয়৷ তাহার সহিত মাটির বাসনের 
আটাবৎ পদার্থ মিশাইতে হয়। হরিদ্রা বর্ণের 

কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাতের ফেনে হলুদ 
তিজাইয়া তাহার জল, কাগজে মাথাইতে হয়। 

প্রতি দ্দিবন গড়ে ১৮০ খানা কাগজ তৈয়ার কর! 

যায়। পল্লীগ্রামের গরিব “কাগ জীরা? €(1১1])৩1- 
11015615 ) ইহাতে প্রতি মাসে গড়ে বার টাকা 

হইতে ১৫২ টাকা পর্যন্ত উপাজ্জন করিতে পারে। 
এক মণ ছেড়া কাগজে, ৩* সের পর্য্স্ত দেশী 

কাগজ প্রস্তুত হয়। নানাপ্রকার দেশী কাগজের 

আকার ও মুল্য এইরূপ ₹-. 
নাম আকার মূল্য 

(প্রতি টাকায়) 

১। "বড়রখী” (8০ আঙ্গুল লম্বা) ১২ দস্তা 
২। “সোলারুখী” (৫৬ আন্বল») ৫ দত্ত 
৩। “বয়রা” (৫৬ আনল ৮») ৮॥* দিস্ত। 

৪। বালে+রী (বড় কাগজ 

মজবুত, মোট। ও মন্যণ ) ২ দস্তা 
৫1 হোগত1( হুগলী জেলার 

নীলবর্ণের কাগজ ) 

. ৩৮ অঙ্গুলি প্রমাণ । ৬ দ্দিস্তা 
কাষ্ঠ চুর্ণ বা বাশ অপেক্ষা, গাছের পাতা, খড়, 

ঘাস, ছেড়া কাপড় প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কাগজ 

অধিকতর ভাল হয়। মলাট বা ছবির জন্য খুব 
মে।টা কাগজ তৈয়ার করিতে হইলে মাটির বাসনের 
(গামপার) সেই আটাবৎ পদার্থকে জলে গুলিয়। 

বাবলা গাছের আটার সহিত মিশাইতে হয়। 

এই জিনিষ কাগজে মাথা ইতে মাথাইতে কাগজ 

খুব পুরু হইয়। উঠে। এই মোটা কাগজে ছবি, 

বাক্স, ছবির ফ্রেম প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। 
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ইহ হাতে প্রস্তত হইতে পারে, আবার কলেও 

তৈয়ার হয়। ইহার জন্য এক প্রকার কল আছে 

তাহার মূল্য অধিক নয়। 

পূর্ববঙ্গ ও আসামে এক সময়ে কাগজ তৈয়ারি 
করিবার জন্য অনেক লোক বাস করিত, কিন্ত 

সম্প্রতি সে দেশে কাগজের কারখান। একপ্রকার 

উঠিয়! গিয়াছে বলিলেই হয়। মিষ্টার জে, এন, 
গুধব, আই, সি, এস. ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় লিখিয়- 

ছেন, একদ। পূর্ববঙ্গ ও আসামে ন্নাধিক সাত 

প্রকার কাগজ প্রস্তত হইত। ইহার মধ্যে সেরাঁজ- 
গঞ্জ অঞ্চলে এখনও অনেক কাগজীকে দেখা যায় 

এবং তদঞ্চলে এখনও একপ্রকার কাগজ তৈয়ারি 

হইয়া থাকে । বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীগণ এই 

কাগঞ্জে হিসাবের খাতা প্রস্তুত করে। শচিপৎ 

নামক আর একবিধ কাগজ শচি গাছের বন্ধল হইতে 

প্রস্তুত হইয়া থাকে; ইহা মজবুদ ও বহুবর্ধকাল 

স্থায়ী বলিয়া ইহাদ্বার৷ কোষ্ঠি তৈয়ারি হয়। চট্টগ্রাম 

জেলায় এখন কোন প্রকার ভাল কাগজ প্রস্তুত 

হয় না; সামান্য ধরণের এক প্রকার যে স্বল্পমূল্যের 

কাগজ তৈয়ারি হইয়। থাকে, তাহাতে আকাশে 

উড়াইবার ঘুড়ি বা আতসবাজি প্রত্তত কর! যাইতে 

পারে। পাবনা জেলায় বর্তমান কালে পঞ্চদশ 

ঘর কাগজীর বসতি, ইহার্দের বাধষিক আয় 

(প্রত্যেকের) ৭০২ টাকার অধিক নহে। এক 

সময়ে তথায় ৫০০ শত ঘরের অধিক সংখ্যক 

কাগজীর বসতি ছিল। কাশ্ীর রাজ্যে অতি 

পুরাতন কাল হইতে বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ 

প্রস্তুত হইয়! ধীকে। এক! পূর্ববঙ্গের লোকের! 

& কাগজ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল, এখন 

তাহাদের বংশধর নাই, কেবল ছুই জন লোক 

উহা! এখনও তৈয়ারি করিতে পাবে। ইহাদের 

॥ কাগজ ও "কাগজের কারবার ১৩১ 
স্পেস ২ 

শা 
শন লন ০৮ এসি 

একজনের মাম বাব প্রকাশচঙ রা, শ্রী ছতিয়ান, 

মহকুমা হবিগঞ্জ, জেল! শ্রীহট্র। অপরের নাম 

বাবু সতীশ্চন্্র কৃ গ্রাম কাঞ্চনপুর, থানা আদম- 
দীঘি, জেলা বগুড়া ঈশ্বরগঞ্জ থানার অন্তর্গত 

দেবকোল! গ্রামের বাবু ছুর্গাচরণ সরকার মহাশয় 

কাগজ তৈয়ারি করিতে জানেন এবং কাগজ 

হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তৃত করিতে শিখিয়া- 

ছেন। দেবকোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার 

অন্তর্গত। *স্ুলকথা এই, কি পশ্চিমবঙ্গে কি পূর্বব- 

বঙ্গে, সর্বত্রই কাগজীর সংখ্য। কম হইয়। গিয়াছে 
এবং কাগজ তৈয়ারি করিবার কারখীনাও উঠিয়া 
গিয়াছে। প্রতি বংসর সহজ সহঅ মণ কাগজ 

তারতবাঁসীর ব্যবহারে আইসে, এই সমস্ত কাগজ 

যদি এদেশে তৈয়ারি হইত এবং স্বদেশীয় ব্যক্তি- 
দিগের মূলধনে কলে বা কুঠিতে তৈয়ারি হইত 
তাহা হইলে ভারতবাসী কত ধনবান হইত তাৰ 
দেখি! 

হুগলী, হাবড়া ও মুর্শিদাবাদে কাগজ এখনও 
তৈয়ারি হয়। কিন্তু তাহাদের পরিমাণ যথেষ্ট 

নহে। উলুবেড়িয়। মহকুমায়, আমত রেলওয়ে 

ষ্টেশন হইতে দুই রোশ দূরে ময়নাগ্রামে অনেক 

২0155 0৭ 

1111২ 4071২101011 01২15 

1৮ 101 0. 61008 1321)2101011 ত,4 রি 

755, 10170000101 010 10210210056 0 

[01700 1২0009105 & 40110010016) 
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হাবড়া জেলার অস্তর্থত। মুর্শিদাবাদ জেলার 

ছুইটা গ্রামে এখনও কতকগুলি কাগজী দেখিতে 
পাওয়া যায়। কৃষ্ণপুর ও শ্রীরামপুর এই ছুই গ্রাম 

সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত; মহকুমা! জঙ্গীপুর । 

হুগলী জেলার ভিতরে অনেক গ্রামে কাগঞ্জ প্রস্তত 

হয়। পাড়ান্ে। গ্রামের কাগজ মন্দ নয়। পল্বা 
পুলিশষ্টেশনাধীন মাহানদে ও গোসাইমালপাড়া 

গ্রামে ভাল দেশী কাগজ নির্মিত হইয1 থাকে । 

পাওুয়া থানার অধীন নিয়াল গ্রামে অনেক কাগজী 
বসতি করে। ধনিয়াখালি থানার অন্তঃপাতী 

সাবাজার গ্রামে এবং আরামবাগ পুলিশ ষ্টেসনের 
অধীন বালীদেওয়ানগঞ্জ গ্রামে এখনও স্মন্দর এবং 

মজবুদ কাগজ তৈয়ারি হইতে দেখা যায়। সর্বত্র 

মুসলমানেরা এই ব্যবসাকে একপ্রকার এক 
চেটিয়া করিয়। লইয়াছে। কিন্তু সকল স্থানেই 

কাগজীর সংখ্যা কম হইয়। গিয়াছে । প্রতি- 
্বন্দীতা ও দারিদ্রত! ইহার প্রধান কারণ। ৩৫ 
বৎসর পূর্বে ময়ন। গ্রামে প্রায় ১০* ঘর কাগজী 
ছিল, এখন সেখানে ৭ ঘর মাত্র কাগজীর 

বসতি । বেহারের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত 

নশবীগঞ্জে এক সময়ে কাগজের বিশিষ্ট কারবার 
ও কারখান। ছিল। এখন সেখানে আর কিছুই 
নাই। কটক জেলায় ৩০ বর্ষকাল পৃর্ব্বে হরিহর- 
পুরের মুসলমানেরা কাগজ প্রস্তত করিয়। বিশেষ 

ধনবান হইয়াছিল, এখন সেখানে ছয় সাত জন 
মাত্র লোক কাগঞ্জ নিন্মীণ করিতে পারে। 
তারকেশ্বরের নিকট সাবাজারে একদা কাগজ 
প্রস্তুত জন্য ৭*ট1 ঢে"কি চলিত, এখন সেখানে 

ছুইট! মাত্র টেকি আছে। এখানে কাগজ তৈয়ারি 
করিয়! জন সাধারণের জন্য কাগজীরা দীঘি ও 

৷ পুষ্করিণী পর্য্তস্ত খনন করিয়া দিয়াছিল, এখন 

ক্কষক-_আমিন, ১৩১৬। [ ১০ম খওড। 
প্র পপ 

কাছ হিরন: ৮৯১০ ৬ কস৯৬০৬ কিন্ত" কিনি সি সস সিটি ৬৮০ ৬ এটি অপ এটি চিনিনিউস্িটিটির 

সেখানে কেবল টু পর্ণকুটীর ভিন্ন আর 

কিছুই নাই। তাহা হইলেই দেখ, ক্রমে ক্রমে 

দেশের সকল প্রকার ব্যবসাগুলি উঠিয়৷ যাইতেছে 
এবং তৎস্থানে বিদেশী বণিক ও ব্যবসায়ীর। 

আসর জমকাইয়া বসিতেছে। 

প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ এসিয়৷ খণ্ডে কলে কাগজ 

নির্মাণ করিবার প্রথা কোনকালে প্রচলিত 

ছিলনা । ইংরাঞ্ গভর্ণমেণ্টের আমলে কাগজের 
কলের স্থষ্টি হইয়াছে । চীন ও জাপানে এখনও 

হাতে কাগঞ্জ তৈয়ারি হয়। চীন ও জাপান 

স্বাধীন রাজ্য; সেখানে লক্ষ লক্ষ মণ কাগজের 

প্রয়োজন হয়। কেবল লিখিবার জন্য নহে; 

কাগজে সে দেশে অসংখ্য প্রকার জিনিষ ও থেলন। 

প্রস্তুত হইয়৷ থাকে । সে দেশে এত কাগজীর 
বসতি যে, সমগ্র বাজ্যদ্ধয়ে দেশা কাগজের কখন 

অভাব হয় না। চীনদেশে প্রতোোক জেলায় অগণ্য 

কাগজের কুঠি আছে। তত গাছের বন্ধল হইতে 
চীন ও জাপানে প্রধানতঃ কাগঞ্জ নির্মিত হইয়। 

থাকে। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কাগজ তৈয়ারি জন্য 

বহুবিধ দ্রব্যের ব্যবহার হইত। ভূর্জপত্ (131791- 

1301] 07 130101:) 13119117000%) কাগঞ্জরূপে 

বু সহস্র বর্ষকাল পর্য্যস্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। 

কার্পাস চাষ। 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কষি-পরীক্ষো্তীর্ণ 

বঙ্গীয় কষি-বিভাগের কর্মচারী 

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 
তুল! চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্বাঙ্গনুন্দর 

হইয়াছে । দাম ॥* বার আনা। কৃষক অফিসে 

পাওয়া যায়। « 



৬ষ্ঠ সংখ্য। | ] 

ভূর্জপন্্র কাগজরূপে ব্যবহৃত হইত বটে কিন্ত ইহা 

প্রস্তুত করিবার একট। প্রণালী ছিল, সে সুন্দর 

প্রণালীটী এখনকার লোকে ভুলিয়া! গিয়াছে। 
কাশ্ীরদেশে প্রচলিত বহু প্রাচীন পুস্তক 'তূক্জপত্রে 

লিখিত দেখা যায়। নেপাল রাজ্যের অধিকাংশ 

পুরাতন পথি তালপত্রে লিখিত। পশুচর্ষে পঁথি 

লেখার প্রথ হিন্দুঙজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল ন। 

কিন্তু অন্তান্ত জাতির অনেক পি পশুচর্থে লিখিত 

আছে। গজনির মামুদের সহিত আল্বুরিনি নামে 

যে প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে 

বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষবন্ধলে পথি লেখা হয়, পণশুচর্মব 

কোথাও প্রচলিত নাই। স্ুবিখ্যাত সেকেন্দর 

সাহ (41059101107 1010 (111) যখন ভারতবর্ষে 

আসিয়াছিলেন, তথন তাহার সহিত নিয়ার্কশ নামে 

এক গ্রীক সেনাপতি ছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন, 
এক প্রকাঁর মজবুদ ও মোট। তুলার চাদরে হিন্দুরা 

পঁথি লেখে। এই প্রথা কখন হইতে উঠিয়া 
গিয়াছে আমরা জানি না। মহীশুর প্রদেশে 

কানাড়ী ব্যবসায়ীর। তুল হইতে "কদতম্” নামে 
একপ্রকার কাপড় তৈয়ারি করে ও তাহার উপরে 

তিন্তিড়ি বীজের কাই দ্বার! প্রস্তুত মাড় দেওয়! 
হয় এবং তদনস্তর পাথুরে কয়ল৷ দিয়া ইহাকে কাল 

বর্ণ কর। হয়। বর্তমান কালেও কদতম্ কাগজ 

মহীশুর প্রদেশে প্রচলিত আছে । (11)5010 8170 

(10016 (97296৮৬, 18717.) 

স্পেনবাসী মুরজাতি দ্বার ইউরোপে সর্বপ্রথম 
কাগজ তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। সিসিলি 

দ্বীপের আরব অধিবাসীগণ কর্তৃক ইটালীতে 
কাগজের কুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 

শেষ পর্য্স্ত ইউরোপে হাতের দ্বারাই কাগজ 
প্রস্তত হইত। লুই রবার্ট নামে এক ব্যক্তি 

কাগজ ও কাগজের কারব্যর | ১৩৩ 

ইউরোপে সর্ধপ্রথমে কাগজের কল নির্মাণ করেন। 
প্রত্রতাত্বিকের৷ কহেন, সম্রাট আকবর সাহার 
শাসনকালের পুর্বে ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তত 

হইত না| আকবরের চেষ্টায় 'কাশ্ীর রাজ্যে 

সব্বপ্রধম কাগজ তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। 

অনেকে অনুমান করেন, চীনদেশেই সর্বপ্রথম 

কাগজের সৃষ্টি হইয়াছিল। আকবর কর্তৃক 

কাশ্মীরে কাগজ তৈয়ারি হইবার অনেক পূর্ব- 
কালে তারতে কাগজের ব্যবহার ছিল। রাজ 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, একাদশ শতাব্দীতে 

মালবের ধার নগরের স্ুৃপ্রসিদ্ধ ভোজরাজার 

সতায় কাগজ চলিত। নেপালে 'একাদশ শতা- 

বীতে কাগজে লিখিত সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে। সেখানে বাশ ও "মহাদেব পুষ্প?” 

(1):01)101)0 (20101001017) হইতে কাগজ €য়ারি 

হয়। এই কাগজ খুব মজবুত ও স্থায়ী। 'ভুটান 
দেশেও এই প্রকার কাগজ তৈয়ারি হইয়া! থাকে । 

যাহা হউক বর্তমানকালে, এই স্বদেশী আন্দোলনের 

দিনে ভরসা কর! যায়, এদেশের প্রকৃত কল্যাণা- 

কাজ্জী মহোদযগণ কাগজ তৈয়ারি প্রক্রিয়। বিষয়ে 

উদাসীন না থাকিয়। ইহার উন্নতি কল্পে বিশেষরূপে 

যর করিবেন। 

কৃষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী ৷ 
১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খও একত্রে) দ্বিতীয় 

করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 
৪) মালঞ্চ ৯২ (৫) 17670150 01) 11911£0 ১৭. 

( (৬) $000 (010015 1%০, (৭)পশুখাদ্য |) 

(৮) আয্ু্ধেদীয় চ1 1০, (৯) গোলাপ-বাড়ী &০ঃ 
(১০) মৃত্তিকা-তন্ব ১২, (১১) কার্পাস কথা ॥, 
(১২) উত্ভিদ্জীবন ॥০__যন্ত্স্থ। পুস্তক ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাই।* "কুষক” আফিসে পাওয়া যায়। 



১৩৪ 

সা, বে শিরিন 

আশ্বিন__১৩১৩। 

ভারতীয় কীটতত্। 

প্রকৃতি ভারতভূমিকে ষেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ 

লতা, পশুপক্ষী প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, 
সেই রূপ অসংখ্য পরিমাণ কীট দ্বারা যাহাতে 

উহাদের অব্যাহত বংশরৃদ্ধি হইতে না পারে 
তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। জগতে যে 

সমস্ত উত্তিদ অথব৷ প্রাণী জাতি দৃষ্ট হয়, সে সকল 
যদ্দি নির্ব্বিবাদে স্বীয় স্বীয় বংশ বৃদ্ধি করিতে 

পারিত, তাহা হইলে এ বিশাল পৃথিবীতেও 

তাহাদের স্থান হইত না। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ 
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহ] হইতে পারে না। 

উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে পবম্পরের মধ্যে অহোরাত্র 

ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে । এই জীবন সংগ্রামে 
যে জয়ী হইতেছে তাহারই বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে 
এবং যে স্থানীয় অবস্থার সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া 
শক্রজয় করিতে না পারিতেছে, সে ধরা পৃষ্ঠ হইতে 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বিবর্তনবাদে 
এই “ক্রিয়ার নাম 'যে!গ্যতযের জয়'। জগতে 
কীটের সংখ্যা প্রায় অগণিত এবং উহ'দের বংশ- 

বৃদ্ধির হারও জাতি বিশেষে প্রায় স্বপ্নাতীত। 

গক প্রকার সবুজবর্ণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কাঁট দ্বার 

কুষক-_-আখিন, ১৩১৬। [ ১০ম খণ্ড। 
পিক ৩ পিসী পপি ০ পপ পপ ৭ শী শা পাপ প পপ সা ও আরজ ৮৮ ৮ *পপীসপপ্সীসীস শপ শ শপ প।  গাাএ 

গোলাপ গাছ একেবারে বিনষ্ট হইয়। যাইতে 
অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা এফিস (41)119) 
জাতীয় পোক1। পণ্ডিত প্রবর হক্সলী একবার হিসাব 
করিয়৷ দেখিয়াছিলেন যে যদ্দি একটী এফিসকে 

কমানয়ে দশ পুরুষ নির্বিবাদে বংশ বৃদ্ধি করিতে 

দেওয়] হয়, তাহ। হইলে উহাদের ওজন ৫* কোটা 

শোকের সমতুল্য হইবে? অর্থাৎ চীন দেশের জন 
খ্যা অপেক্ষাও অধিক হইবে । ইহা হইতে কোন 

কোন জীবতত্ববিৎ অনুমান করেন যে, যদ্দি কোন 

কারণে কীট জাতির স্বাভাবিক শক্রর সংখ্যা 

কমিয়! যায়, তাহ। হইলে জগতে কীট ভিন্ন অপর 

সামান্ঠ সংখ্যক প্রাণী অথবা উত্ভিদেরই স্থান 

হইবে। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কীটের বংশ 
রদ্ধির মাত্রাও যেমন অত্যধিক, উহ্থাদের শক্রুর 

সংখ্যাও তেমনই অপরিমিত। সম্কানোৎ্পাদনের 

পূর্বে উই পোকা যখন নৃতন পক্ষ সহকারে উড়িতে 
থাকে, তখন কত পশুপক্ষী ষে উহাদের বিনাশ 

সাধনের জন্য উপস্থিত হয়, তাহা অনেকেই 

দ্রেখিযাছেন। যে পরিমাণ পৌঁক। টীপি হইতে 

বাহির হয়, তাহার শতাংশের এক অংশও গৃহে 

ফিরিয়া যায় না। অপরাপর জাতীয় পোক। 

সম্বন্ধে এইরূপ । হিংশক কীট, নানাজাতীয় 

পশু, অধিকাংশ জাতীয় পক্ষী এবং দেশ ভেদে 

মনুষ্য পর্য্যস্তও আহারের জন্য কীটের প্রাণনাশ 

করিয়া থাকে । কিন্তু এত প্রভূত পরিমাণ ধ্বংশ 

সত্বেও গৃহে, ক্ষেত্রে অথব অরণ্যে কীটের উপদ্রব 

আঁদে কম নহে। প্রবল শক্রকে পরাভূত করিতে 

হইলে উহার গতিবিধি, স্বভাব সামর্থ্য প্রভৃতি 

বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভত আবশ্তক। কাঁটি যে 

কৃষকের প্রধান শত্রু তাহ! বল! বাহুল্য। স্ৃতরাং 
কীট দমনের চেষ্টা কৃষকের অন্যতম কাধ্য। এই 

বিষয়ে কৃতকার্য হইতে হইলে অনিষ্টকারী কাট 



জ্ঠা রা | রি. 
কপ শ পিপি 

চে 

সমূহের আীবন ব্ান্ত জাত থাকা একান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

এতদিন পর্য্যন্ত কীট পতঙ্কা্দির আক্রমণ নিবা- 
রণের উপায় নিরূপণের ভার কৃষকের হস্তেই ন্যস্ত 

ছিল। কৃষক তাহার সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু 
পারিত করিত এবং উপদ্রবের মাত্রা অধিক হইলে 

অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত | বর্তম[ন 

ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই 

এতদ্দেশে ব্যবহারিক কীটতব্বের চচ্চা আরস্ত 

হইয়াছে। তৎপুর্বে গ্রাণালিক কীটতত্বু (১৯)৯- 
(01100110 1011001110108) ) স্থন্ধে 18001108901 

1)71015) [10017 প্রণেতাগণ দ্বার। ভারতীয় কীট- 

তব্বের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সত্য, কস্ত 

উহ| দ্বার। কীটতব্ববিদগণেরই সুবিধ। হইয়!ছিল। 
সাধারণের তেমন কিছু সুবিধ। হয় নাই। ভারতীয় 

কষিবিতাগের কীটতন্ববিৎ মিঃ ম্যাক্সওয়েল-লিফ্রয় 
প্রণীত 1010101) 11560 1১815 নামক পুস্তক 

প্রকাশই সাধারণ ভাবে কীটতত্ব আলোচনার 

প্রথম উদ্যম। ইতিপূর্বে নানাবিধ সরকারী. 

বেসরকারী, দেখায় ও বিদেশীয় গ্রস্থাদিতে ভারতীয় 

কীটসমূহের বিবরণ বিক্ষিপ্ত ছিল। লিফ্রয় 
সাহেব তীহার প্রণীত [0৯6৫৮ 1১১1৯ পুস্তকে 

বিশেষ বিশেষ কীট সম্বন্দে উক্ত বিবরণ সমূহ 
একত্রিত করিয়। সাধারণের যে কি উপকার করি- 

মাছেন তাহ! সম্যকরূপে বলাধায় না। লিফ্রয় 

সাহেবের পুস্তক প্রকাশের পর,তিনি অথব! 

ভারতীয় অন্ঠান্ত কীটতন্ববিদগণ নিশ্চেষ্ট নাই। 

সম্প্রতি কীটতন্ব বিষয়ক ছুইটী পুস্তক প্রকাশিত 

হইয়াছে। গ্রথমটী লিফ্রয় সাহেব প্রণীত [0107 

[10৫৩ 1161 ইহা ৬০* শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 

এবং প্রায় ৬০* শত চিত্র সন্থলিত.। মূল্য ২০ 

, টাক। | দ্বিতীয়টী বন বিভাগের কীটতত্ববিৎ মিঃ 

_ ভারতীয় কীটততব রঃ ৪ [৪ 

ই রা পি প্রীত: 1.৫ টি ঠা 

[)0181) 11007051 ইহ] ১৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং 

গ্রত্যেক পৃষ্ঠাই এক অথব। স্ততোধিক চিত্র সন্ব- 

লিত। যুল্য 8॥* টাক1]। * 

এই ছুই খানি পুস্তক*সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের 

লিফ্রয় সাহেবের পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ আমাদের প্রধান 

প্রধান ইষ্ট ও অনিষ্টকারী কীট সমূহের বৈজ্ঞানিক 
বিবরণ, জীবন বৃত্তা্, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রভৃতি 

একন্ত্রিত করিয়া এমন একটি পুস্তক প্রকাশ বদ্ধার' 
বৈজ্ঞানিক কীটতব্বরবিৎ ও কাট শাস্ত্রের ছাত্রগণ 

উপক্কত হইতে পারেন। পক্ষান্তরে ষ্টেবিং সাহেবের 

পুস্তক কীট শান্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা- 
গণের জন্য লিখিত। উদ্দেশ্ত অনুসারে উভয় 

পুস্তকই বিশেষ প্রশংসাযোগ্য হইয়ছে। লিফ্রয় 

সাহেবের পুস্তকের সমালোচনা এস্থলে নিশ্ঞায়ো- 
জনীয়। কারণ এতদ্দেশে সাধারণের মধ্যে" কীট 

শাস্ত্রের মূলশুর সমূহ সম্বন্ধে'জ্ঞান এখনও প্রচারিত 

হয় নাই । যাহারা কতক পরিমাণে কীট শান 

অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদের পক্ষেই লিফ্রয় 

সাহেবের পুস্তক পঠনবোগ্য । সুতরাং এস্বলে 

ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তক সখন্বেই আমরা কিছু 
আলোচন। কৰিব । 

ষ্েবিং সাহেবের পুস্তক পড়িয়। মনে হয় কত- 

দিনে বাঙ্গাল ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তক 

প্রকাশিত হইবে । কাট সমুদয়ের দুরূহ লাটিন 

নাম, তাহাদের বর্ণ, গণ জাতি বিচার প্রভৃতি 

বিষয় সাধারণের নিকট কখনই মনোরম পাঠ্য 

বলিয়। বিবেচিত হইবে ন।। বিশেষ পাগ্ডিত্য 

কষিদর্শন- সাইরেল্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ 

কুষিতন্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
জি, 1স, বসু এম, এ, প্রণীত। কৃষক আফিল! 



এবং গ্রবেধণা সর সুস্তকে । সেই জন্য নাধারণের 
বিশেধ লাত-নাই |. অন্তদিকে যে পুস্তকে বৈজ্ঞা- 

নিক নামাবলীর বাহুল্য নাই, যাহাতে গল্পচ্ছলে 

১৩৬ 

গ্রন্থকার আমান্নিগকে' আমাদের প্রধান প্রধান 

কীটশক্রর সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং কীট 
জীবনের বিশেষত্বগুলি আমাদের নয়নগ্েচর করিয়! 
আমাদিগের পর্যাবেক্ষণ শক্তির উত্তেজন! করেন-_ 
সেই পুস্তক দ্বারাই শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় এবং 
তাহার দ্বারাই'সমাজের সমধিক উপকার সাধিত 

হয়। -ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তকে এ সমস্তই বর্তমান। 
তাহার লিপি কৌশল বিশেষ প্রশংসাে।গ্য, পাঠক 
পড়িতে আদে কষ্ট অনুভব করেন না এবং চিত্র 
সমূহ জীবস্ত বলিলেও 'অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক 
খানি রুষকের জন্য লিখিত নহে। ইহার চারিটী 
অধ্যায়ের মধ্যে এথম অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে 
কীট বংশের বৈচিত্র দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় 

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রমানয়ে গৃহে, বাগানে ও 
বনমধ্য্থ তান্ুতে যে সমুদয় অনাহত পতঙ্গ অতিথি 
আসিয়! উপস্থিত “হয়, তাহাদের কৌতুহলোদ্ীপক 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন কাটের 
স্বতাব' এরূপ তাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহা 
পড়িলে হাসিতে হয়। স্থানাভাব ন। হইলে আমরা 
ডান ফড়িং (1১74)10)£ 0151)115 ) উইচিংড়ি, 

পিপীলিক! প্রভৃতির বিবরণ অন্থবাদ করিয়া 
পাঠককে উপহার প্রদান করিতাম। 
' আমরা পূর্বেই বলিয়্াছি যে প্রথমেই মনে 
হয় বাঙ্গাল! তাষায় এইরূপ পুস্তক কত দিনে 
প্রকাশিত হইবে। বন্ধতঃ বাঙ্গালা ভাবায় এই 
রূপ একখানি পুস্তকের একাত্ত অতাব। কীট্তৰ 

সম্বন্ধে বাঙ্গাল ভাষায় ছুই এক. খানি পুস্তক 

প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সে সমুদয়ের লিখন 
তঙগী এবং বিষয় নির্বাচন পাঠকের” চিত্ত 

 কষক-_আখিন, ১৩১৬ | [সম খণ্ড । 
-স্পী ৮. ০ শি পল পাস্পপিস্পা আসল ০৭ 

আকর্ষণ না রা করিয়া বরং (৮ করে। কোন 

বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইলে উক্ত বিজ্ঞানের 
মূল হুত্রগুলি এরূপ সহজ ভাষায় ও সরসভাবে 
বিবৃত করিতে হয় য়ে, তাহা যেন পাঠকের চিত্ত- 
রঞ্জন করিতে পারে। যদি পাঠক প্রথমেই 
বিজ্ঞানের কঠোর সত্যসমূহ অনাবৃত ভাবে ও 

কর্কশ ভাষায় প্রকটিত হইতে দেখেন, তাহ] হইলে 
অধিকাংশ স্থলে তাহার বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ 

উন্মেষমাত্রই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পশ্চিষ জগতে 

বিশেষতঃ আমেরিকায় এমন কতকগুলি পুস্তক ও 

পুস্তিক৷ আজকাল প্রকাশিত হইতেছে, যাহ। পাঠ 

করিতে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর । পড়িতে গেলে 

বোধ হয় ন। যে পুস্তকের উদ্দেন্ত বিজ্ঞানবিষয়ক 

শিক্ষাপ্রদান। অথচ পাঠ শেষ হইলে আমর! 

দেখিতে পাই যে, কোন বিশেষ বিজ্ঞান বিষয়ে 

কতকগুলি মুল সত্য আমাদিগের আয়ত হইয়া 
গিয়াছে। প্রথম বিজ্ঞান চচ্চার সময়ে এইরূপ 
পুস্তকই আবশ্তক। যাহার] বর্ধমান সময় বঙগ- 

ভাষায় কীটতত্ব প্রণয়নে ব্রতী আছেন তাহার৷ 

যদি এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহ। হইলে কীট 

বিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে প্রসার লাত করে। 
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্ঠ সংখ্যা | এ 
শ্বাস র 

চা 

পোপ চা আআ শশপপীলজ আলি 

ভারতে ব্যবসায়ের জন্য ' 

ফলোত্পাদন । 

ফলের বাগানের উন্নতি | 
. গারতে অনেক ফলের বাগান আছে বটে 

কিন্তু উৎকই ফল উৎপাদন করিবার চেষ্টা অতি 

বিরল। উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদনের অভিনব ও 

ম্ুন্দর প্রণালী সমুহ সম্যক বর্ণনা! করা বর্তমান 
প্রবন্ধে অন্নবিস্তর না হইলেও, কি প্রধান উদ্দেশ্য 

লক্ষ্য করিয়া ফলের বাগান প্রস্তত করা উচিত, 

তাহা সর্বাগ্রে বলিয়। রাখা তাল। এদেশের 

লোকে গাছে অধিক ফল ফলুক আশা করে, কিন্তু 

সে সকল ফল যা তা হইলেও ক্ষতি নাই। উৎকষ্ট 

অথচ অধিক ফল হইবে, অধিক যদ্দি নাই হয়, 

তবু যেন উত্কষ্ট ফল হয় এইটী কি উদ্দেস্ত হওয়। 
উচিত নহে? আম হউক, প্রিচু হউক, জাম, 

জামরুল, লেবু, গোলাপজাম, আতা, পিয়ারা, যে 

কোন জাতীয় গাছ. হউক, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

বর্ণের গাছটী বাছিয়া লইতে হইবে। সেই 

বর্ণের সর্বাপেক্ষা তেজন্কর পূর্ণবয়ন্ক. গাছ হইতে 
বীঞ্ধ সংগ্রহ করিয়! তবে বৃক্ষ উৎপাদন কর। কর্তব্য; 

কিম্বা! -বিভিন্ন প্রদেশের উত্রষ্ট জাতীয় বিভিন্ন 

বর্ণের বক্ষার্দির পরম্পরের প্হিত কলম, অথবা 

সন্ধর উৎপাদন করিয়। নূতন বর্ণের উত্তম ফল 

প্রসবকারী বৃক্ষানি গ্রস্তত করিয়া লইতে হইবে। 

ক্রমান্বয়ে এক জাতির মধ্যে উৎকৃষ্টতর নির্বাচন 

করিতে করিতে ভান্ন ফল উৎপন্ন হইবে। 

কিন্তু আমুাফের দেশের লোকের ততটুকু অধ্যবসায় 
-নাই। . এই অধ্যবসায়ের অভাবে ভারচভ ফলের 

বাগানের .জ্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। .তার 
উপর আমাদের লোকেত ফলের বাগানের পাইট 

১৮ & 

রর ব্যবসায়ের জন্য ফলোংপাদন ১৩৭ 

করিতে জানেই না। বাগান কোপান, গাছের 
ডাল বা শিকড় ছ'াটা, বা গোর্ডায় সার দেওয়। 

যেন একটা বাজে কাজ; স্ুৃতরা১এদেশে যে ফলের 

বাগানের অবনতি ঘটিবে তাহাত্তে আর বিচিত্র 

কি? বরং আমাদের এই প্রেসিডেন্সি বিভাগ 
অপেক্ষা বাঙ্গালার মঞ্ফরপুরাদি কোন কৌন 

জেলায় ফলের বাগানের তত্বির হয়। বাঙ্গালার €টী 

জেলাতেই প্রায় ৫**,১১০ একর পরিমাণ জমিতে 

সবজী চাধ ও ফলের বাগান আছে, তন্মধ্যে মজঃফর- 
পুরে ৮০০০০ কটকে ৭৯,**, সারূণে ৭৩,০৯*, 
চম্পারণে ৫৫,০০* এবং বাগেছরে ৫০,১৯৯ একর 

পূর্ববঙ্গের বাখরগঞর্জে ২৭১,৪৬৯,* নোয়াখালিতে 

১২১,৩০, ত্রিপুরায় ৭১,২**, টমমনপসিংহে ৫৮১৯০ 

এবং মাগদহে ৫*১০** একর জমি ফল ও স্জী 

বাগানে আবন্ধ। পূর্বাবঙ্গের কোন কোন স্থান 

এবং মজঃফরপুর ফলের বাগানের জঙ্ত বিখান্তি। 

পাশ্চাত্য দেশে ফলের বাগানের বছন্ছর তত্বির 

হইয়। থাকে। (১) বৃক্ষা্দির উচ্চতা ও প্রসার 

বুবিয়া গাছ রোপণ, (২) জমি কোপান ও তাহাতে 

সবুজ সার অথবা ঘ]স পচাইয়। বা ছাগল মেধাদি 
পশু চরাইয় বাগানের যাটীর উর্বরত] বৃদ্ধি করা, 
(৩) গাছের ডাল পাল। ছাটা, (৪ কাঁট পতঙজের 

আক্রমণ ও ছরক রোগ নিবারণের জন্ত গাছে 

পিউকারী তার! জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা ও গাছে 

ফল ধরিলে কতক ফল ভাঙ্গিয়৷ পাতল! করিয়! 

দেওয়া প্রভৃতি অনেক প্রকারের কৌশল অবলম্বন 
কর! হইয়া থাকে। ০ 

উপযুক্ত ব্যবধানে বক্ষাদি রোপণ ও জমির 

উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা যদিও বা এদেশে কোন কোন 
_ৰাগানে আছে কিন্ত শেষোক্ত উপায় গুলির জ্ঞানই 

বোধ ছয় এদেশের লোকের নাই। সেই জন্ত কত 

রাশি রাশি ফধ পোকা নই করিতেছে । আনা- 
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দের (দেশের ম মাটা কিছু খারাপ নয়, যদি দেশ 

কাল বুরিয়। উপযুক্ত বৃক্ষ দি রোপণ করা যায়, 

যদি উপযুদ্ত। সময়ে উপযুক্ত সার গ্রদান করা যায়, 

যদি স্ুপ্রখালী মত বাগানের কারকিৎ করা যায়, 

তবে ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। পাশ্চাত্য দেশে 

সন্ত্রাম্তলোকের ফলের বাগান অন্তান্য চাষীদের 
পক্ষে আদর্শ স্বরূপ। বিলাতে প্রদর্শনীর পারি- 

তোধিকের তাপিকায় কত সৌখিন লোকের নাম 
পাইবে । এখানেও সৌখিন লোকের ফলের 

বাগানের সখ আছে। কিন্তু এখানকার বড় 

লোকদিগের মধ্যে ছুই চারি রকমের তাল জাতীয় 
ফল উৎকৃষ্ট উপায়ে উৎপাদনের চেষ্টা দেখিতে 

পাওয়! যায় না। তাহাদের বাগানে বিভিন্ন শ্রেণীর 

নানাজা[তীয় বৃক্ষের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়! 

বায়, সেগুলির যত্রও খুব_কিন্তু তাহাতে দেশের 

কি.উপকার হইবে। অর্থশালী লোক ফলের 

বাবসায়ের জন্য ফল উৎপাদনের দিকে মন না 

. ধিলে সমধিক উঠতি হওয়। অসপ্ভব। অর্থলাত কর! 

উদ্দেস্তা না হইলেও দেশের ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে 

উহা করিতে হয়। . 

বাজারে ফলের চালান । 
বাঞ্জার়ে ফল পাঠাইবার স্ুনিয়মের উপর 

ফলের ব্যবসায়ের ভাল মন্দ নিরর করে। অনেক 

ভাল ভাল ফল সুনিয়মে বাজারে আন হয় ন৷ 

বলিয়। খারাপ হইয়। যায় এবং তাহার দর হয় না। 

ফের ব্যবসাই হউক বা অন্য ব্াযবসাই হউক 
তাহার উন্নতি, অব্তি পাঁচ দল লোকের উপর 

নির্ভর করে। যথা--উৎপাদ্দনকারী, মাল বহন- 

কারী; ব্যবসায়ী, দোকানদার এবং ব্যরহারকারী। 

খই পাচজনে যদি- প্রত্যেকে তাহাদের কর্তব্য 

পালন করেন, তবেই ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। 

উৎপাদনকারী ভাল ফল উৎপাদন. করিলে এবং 

মক আখিন, ১৩১৬ ৰ 

কেন! বেচ। সুশৃঙ্খলায় হয়। 

| ১০ম খণ্ড 
পতি রর, পরপর তত, চলত 

াহার বিডি ফলে ব্যবহারকারী ৫ হইলে 

তবে ব্যবসায়ে সকলেরই সুবিধা হয়। পাশ্চাত্য 

দেশে ফলের ভালমন্দ ননর্বাচন করা হয়। তাল ফল 
মন্দ ফল বা ছোট ফল বড় ফল এখানকার মত 

একত্র মিশাইয়া৷ বাজারে বিরয়ার্থ আন। হয় না। 

সেখানে গ্রত্যেক ফল উৎপাদনকারী এক জাতীয় 

ফল গুণানুসারে ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণী বিভাগ করিয়। 

লয় এবং সকশেই প্রথম শ্রেণীর ফল উৎপাদনের 
প্রয়াসী। এই সকল কারণে তাহারা এত উন্নতি 

করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ফল পৃথক পৃথক 

থাক করিলে ক্রেতা বিক্রেতা সকলের পক্ষেও 

মঙ্গল হয় এবং জিনিষের পরও ঠিক হয়। ফল- 

গুলি উত্তমরূপে ঝুড়িতে সাজাইয়! তাল করিয়। 

বাধিয়। রেল ব৷ ট্রীমারে পাঠান উচিত.। প্যাক 

ভাল হইলে রেল বা ট্টীমাপ্ধ কোম্পানির মাল 

বহনাবহনের কষ্ট হয় না, কুলী, মজুরগণের নামান 
উঠানরও অন্থুবিধ। হয় না। অধিকন্ত ব্যবসায়ীর 
মাল তছরুপ হয় না এবং দোকানদার, খরিদদার 

আদত ভাল প্যাক দেখিয়৷ ক্রয় করিতে সন্কুচিত 

হয় না। তার উপর যদি শ্রেণী বিভাগ করা 

থাকে, তবে দোকানদার ও রেতা, সকলেরই 

আমাদের এদেশে 

কিন্ত মাল বহনাবহনকারী দলের অসাধু ব্যবহারে 

অনেক সময় বিশু লোকসান হয়। (১) রেল 

বা ছীমার কোম্পানির ভাড়ার হার অধিক, (২) 

তাহার! সময়ে মাল পৌছাইয়৷ দেন না, (৩) অয্থে 
মাল নাড়াচাড়া করেন, (8) মাল পাঠাইবার জন্য 

উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ী নাই। মাল বহনাবহনের 
অস্ুবিধ! হেতু ফল ব্যবসায়ীর সমূহ ক্ষতি হয়। 

আমাদের দেশের ফল র্যবসায়ীরাও ফলের ব্যব- 

সায়ের অবনতির. জন্য দায়ী। তাহারা কেবল 

সততায় মাল খোজেন। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী 
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তাল খুঁদিলে পান মাক সকলেই তাল 

খু'জিলে নিশ্চয়ই তাল ফল উৎপন্ন হইবে। দোকান- 
দাধ়েরা আর কি করিতে পারে-তাহার] যাহ। 

পাইবে তাহাই দোকানে সাজাইবে। কিন্তু ভাল 
. ফল সাক্জাইলে, ভালরূপ প্যাক কর] ফলের ঝুড়ি 
 সাজাইয়। রাখিলে খরিদ্দার অধিক .ঝেশাকে সন্দেহ 

নাই। শেষ কথা এই যে, ফল ব্যবসায়ের ভাল 

মন্দের প্রধান কর্তী যাহার] ফল ব্যবহার করেন, 

তাহারা । খরিন্দার তাল খু'জিলে তবে ত বাজারে 

তাল জিনিষ আসিবে । যা তা বাজারে বিকাইলে 
ভাল ফল উৎপন্ন করিবার দরকার কোন কালেই 
হইবে না। সেই জন্যই বলি যদ্দি সৌখীন লোকে 
এ কাধ্যে মন দেন এবং বাঞ্জারে ভাল ফল আম- 

দানী করিয়। থরিদ্দারকে দেখান, তবে তাহার! 
ভাল খুঁ্জিতে শিখিবেন। খরিদ্দার ঠতয়ারি 
করাই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র । 

পত্রাদি | 

আলিগটের ফল। 
শ্রযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, নানি 

চট্টগ্রাম) লিখিতেছেন ৫ 

আমাদের বাগানে সমতল ভূমিতে একটী 
আপগিগট গাছ আছে। প্রতি বৎসর ফুল হইয়া 

ঝরিয়৷ যায়, ফল লাগেনা, এরূপ অনেক বৎসর, 
গাছও অনেক বড় হইয়াছে । ইহার কি উপায় 

করিলে প্রতিবৎসর ফল ধরিবে, তাহ] মহাশয়ের 

দ্বা:। ব্যবস্থা করাইয়৷ জানিবার উদ্দেশে মহাশয়ের 
নিকট লিখিতেছি। অতএব মহাশয় “অন্ধ হু 

পূর্বক সহুত্তর প্রদান করিলে চিরবাধিত হুইব। 

উক্ত গাছ কলম করা যায় কি না?, 

সিটি | ১৩৯ 

[ফুল হইবার কিছু দিন পূর্বে গাছের ডাল 
পালা বেশ করিয়া ছণাটিয়। দিয়া ফল হয় কিন। 

পরীক্ষা! করিয়া! দেখিতে পাবরেশ। অনেক স্থলে 

সমতল ভূমিতে আলপ্রিগটে ভাল* ফল হয় না। 

বিশেষ যর করিলে কলম,তৈয়ারি করিতে পার। 

যায়। কঃ সঃ। ] 

শ্রীযুক্ত নবীনচন্ধ্ দত্ত, পরকা ইত শাপন, শ্রীহটট' 
জানিতে প্চাহিতেছেন £- 

711011611760৮1116এর  ঠ107 হান] নাকি 

তাহার 31121 1981701191এর 07০০8 17) 

19৮1 করিয়াছেন এইরূপ খবর কাগঞ্জে পড়ি- 

লাম। বিশেষ বিবরণ পাই নাই। এ বিষয় 
বিশদরূপে কুষকে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব! 

[ যুক্তপ্রদেশের কষিবিভাগ হইতে মিঃ হাপির 

শর্কর' প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে একটী পুস্তিক] প্রকা- 
শিত হইয়াছে । আপনি 1017590979৫ 1070 

15901615 11701 25210011001 07 12 887 814 

(81]এর নিকট আবেদন করিলে উক্ত পুস্তিক। 

পাইবেন। আপনার খ্য় প্রশ্নের উত্তর কুষক 

১৩১৫, ফান্তন সংখ্য। ২৪৮ পৃষ্ঠায় “নাইট্রোজেন 
জীবাণুজ্ত সার” ন|মক প্রবন্ধে পাইবেন। ক্কঃ সঃ1] 

৩০০০ সপ চা ০ 

শ্রীযুক্ত কেদারন!থ দাস, ওস্করা, বর্ধমান । 
ছুপ্ধ, পনীর, মাংস, মিষ্টার, ফল ইত্যাদি 

1১708015170 করিবার গ্রীণালা বিস্তারিতরূপে 

বর্ণনা করা আছে, এরূপ একটী পুস্তকের নাম ও*: 
মূল্য ও কোথায় পাওয়৷ যাইবে লিখিয়া বাধিত, 
করিবেন, এবং 81/114% করিবার যন্ত্র একটি নিয় 
সংখ্য। কত টাকায় কোথায় পাওয়৷ যাইতে পারে, 

ইহাও লিম্িবেন। ন্ট. 
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,... [ নিয়লিখিত দুইখানি পুস্তরে আপনার. আব- 

হীকীয় সংবাদ পাইতে পারেন চ--0; 171). 
(০ নিত 13010778 94, 017০ 870 11. 

10800016874 1১78867370--8 ,. 10০৪7 4৫. 

. 6, জর্ডার দিলে পুস্তক সমিতির আফিলেই শাওয়া 

থাইতে পারে।] কঃ দঃ । 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ । 

পুষার ন্কৃষি কলেজ ।- পুধার কৃষি 
কলেজের: শিক্ষ। প্রণাশীর বিবরণ ইগ্ডিয়৷ গেজেটে 
প্রকাশিত হইয়াছে ।  আমর। নিয়ে উহার মন্ানু- 
বাদ প্রদান করিলাম । 

 ভারতবর্ায়রিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে সকল ছাত্র 
. উচ্চত্্রেণীর বিজ্ঞান শান্্র অধায়ন করিয়াছে, তাহারা 
এবং কৃষি সম্বন্ধে পোষ্ট গ্র্যাুয়েটর। যাহাতে কৃষি 
বিষয়ক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালাত এবং মৌলিক 
তস্বানছসন্ধান করিতে পারে, পুষার কৃষি কলেজে 
তাহার ব্যবস্থা কর। হইয়াছে। 

প্রাদেশিক কঁবিকলেজ'সমূহের বর্তমান অবস্থায় 
কলষিবিষয়ক বিশেষ বিশেষ বিভাগে এবং কৃষি- 
সংক্রান্ত সাধারণ. শ্রমশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়। 
প্র্দেশ সমূহ এবং দেশীয় রাজ্য সমৃহকে রূষির 

 উচ্নতি সাধনে সহায়তা করা পুষার কৃষি কলেঙ্জের 
অন্ততম উদ্দেস্ত। ' কৃষি কলেজে পূর্বোক্ত বিষয় 
' সবুহে শিক্ষাদানের ঘখোপযুক্ত ব্যবস্থা কর! হই- 
মাছে। অল্প কাপের মধ্যে ভারতের অন্যত্র এরূপ 
: শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কর! ' সম্ভবপর মহে। 
সুতরাং পুধার ক্ষ 'কলেজটী কৃষি সম্বন্ধে আদর্শ 
'বদ্যালয় হইবে এবং আশা করা যায় খে, এখানে 
অধিক পরিমাণে ছাত্র শিক্ষালাভার্ব আগমন 
করিবে। এখানে কার্যকরী শিক্ষাও দাঁন করা 
হইবে 1: এই শিক্ষালাত-করিবার জন্ত বৈজ্ঞানিক. 
জভিজতী এন কি ইংরাজি ভাষায় জ্ঞামেরও 

হইয়াছে তাহার বিররণ ২ 71. ৮ প্রয়োজন হইবে না ।' তধে যাহার সাধারণ বশিক্ষা- 

কৃষক-_-আ'খিন, ১৩১৬ 

অধিক নহে, বরং কম হইতে পারে।। 

[১০ম খণ্ড। 

লাঁত করিয়া এখানে আগমন করিবে, তাহাদিগের 
বিশেষ স্থবিধাহইবে।, 

.কুঘিবিদ্যা- শিক্ষার যাহাদিগের রানা সহজাত 

আগ্রহের, অভাব মাছে, তাহাদিগকে এই বিঙাগে 
 গ্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না। 
মত কৃষিকার্ময করিয়া থাকে, কষিকার্ধ্য যাহাদের 
'উপজীবিকণ, পৈতৃক" বা জাতীয় ব্যবসায়, অথরা 

যাহার বীতি- 

যাহার] পুরুষান্ু মে মালির কার্ধ্য করিয়া আপি- 

য়াছে, এই বিভাগে তাহাদের আবেদনই সমধিক 

আদ্রণীয় হইবে। 
এই বিদ্যালয়ে শিক্ষ'লাত করিলে ছাব্রগণ 

গভর্ণমেণ্টের রষি বিভাগের নিয়শ্রেণীর পধসমূহের 
উপযুক্ত হইতে পারে। যাহারা সরকারী রর 
করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহার। বদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
উন্নত প্রণালীর রুষি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, 
তাহ। হইলে পুষার কৃষি কলেজ হইতে লব্ধ শিক্ষায় 
তাহাদিগের বিশেষ উপকায় হইবে। আপাততঃ 
প্রত্যেক বিষয়ে এক সময়ে » জনের অধিক ছাত্রের 
শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিতে পার। মায় নই। 
কিন্ত ছাত্রের যাহাতে একই সময়ে একাধিক 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার সুন্দর 
ব্যবস্থা কর] হইয়াছে। ্ 

ছারগণ পুষা কলেজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছ। 
করিলে তাহাদিগের শরীর সুস্থ ও সবল এবং 
চরিক্তর উত্তম হওয়া আবশ্তক। তদ্বতীত তাহা- 
দিগকে কোন ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচার ব। 
রূপ কোন উপঘুক্ত ব্যক্তির নিক্ট হইতে অন্থুরোধ 
পত্র আনয়ন করিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণকে বিনা 
ব্যয়ে বাসস্থান দেওয়া যাইবে। যাতায়াতের বা 

ব্যক্তিগত বায় ছাঞর্দিগকেই গ্রদ্দান করিতে হইবে। 
এই ব্যয় পুধার মত স্থানে মালিক: ১৫২: টাকার 

দ্বাত্রদিগের 
কোন পুস্তকের 'আবশ্তক নাই: যথাসম্ভব: কাপর 

শ্রেণী খোল। হইবে । : প্রবেশারারা যেন অবিলদ্বে 
এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনগ্রিটিউট, পুষা, বেঙ্গল 
এই'ঠিকাঁনায় কলেজের ভাইয়ের ও প্রিন্দিপালের 
নামে আবেদন পঞ্র প্রেরণ করেণ। 

বেধেবিষয়ে সংক্ষিপ্ত, শিক্ষা প্রণালী, খাবহিত 
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কৃষি বিভাগ । 
(১) গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও পণ্ড 

'পাঁলন।- তিন মাসে এই শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। এই 
“প্রণালীতে 'পঞ্ত 'পাণন ছুর্ধবতী গো এবং কষি- 
' ক্ষেত্রোপষোগী ও ভারবাহী পগুর- উন্নতিবিষয়ক 

' সাধারণ ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট আছে। সাধারণ পণ্- 
জোগ পরীক্ষা! ও তাহাদিগেধ চিকিৎস! প্রণালী 
এবং রোগ নিবারণের উপায় শিক্ষা! দেওয়। হইবে। 
কীটের উপদ্রব হইতে পণরিক্ষা, সংক্রামক ব। অন্য 
প্রকার গীড়। বহমকারী কীট দমনও এই প্রণালীর 
অন্তভূক্ত। জানুয়ারী ও অক্টোবর মাসে এই 
বিভাগের শ্িক্ষ। দেওয়। হইবে। 

(২) গৃহপালিত আহার্য্য পক্ষী পালন এবং 
কীটের উপদ্রব ছইতে পক্ষীত্র রক্ষা। অক্টোবর ও 
জান্য়ারী মাসে শিক্ষা আরম্ভ হইয়। তিন মাসে 
মমাণ্ত হইবে। 

(৩) হুপ্ধ হইতে মাখন ঘ্ৃত প্রভৃতি উৎপাদন। 
সম্পূর্ণ আধুনিক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা প্রদত্ত হইবে 
এবং ছয়মাপে এই শিক্ষ৷ সমাপ্ত হইবে। 

: (৪) কৃষিকার্ষের উপযোগী যন্ত্রাদি। ভার- 
তীয় ও ইউরোপীয় কষি যন্ত্রাদি নিম্দাণ ও তাহার 
ব্যবহার শিক্ষা! দেওয়া হইবে। কলেজে এই 
শ্রেণীর সকল প্রকার যন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 
অক্টোবর অথব। জানুয়ারী মাসে শিক্ষা আরস্ত 
হুইবে এবং তিন মাসে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। 

| অর্থকর উদ্ভিদ । 

(৫) ফল উৎপাদন। আটমাসে শিক্ষা] সমাপ্ত 
হইবে (ক) বাগান পরিালন, বাগানের উপ- 

যোগী স্থান নিবাচন, ড্রেণ নির্মাণ, জল সেচন, বৃক্ষ 
রোপণ,ফল উৎপাদক-বৃক্ষের চাষ ও সার প্রয়োগ, । 

(খ): পুপ্পোদগমকালে বৃক্ষের পরিচর্যা কলম: 
প্রপ্তত, প্রভৃতি বিশেষ উপায়, (গ) উৎপন্ন ফল 
বাজারে বিক্রর্ষার্থ প্রেরণ করিবার সময় পধ্যত্ত 
তাহার ব্ুক্ষা, প্যাকিং, বাছাই প্রভৃতি (ঘ) ফল শু. 
করা ও রক্ষ। সম্বন্ধে শিক্ষ। প্রদত্ত হইবে ।: ১ল|. 
জক্টোবর শিক্ষা আরস্ত হইস্1 €ম মাসে-শেষ হইবে। . 

(৬) গাহ্স্থ্য শিল্প স্বরূপ এণ্ড রেশমের চাষ। 
অক্টোবর ও জানুয়ারী, মাসে শিক্ষা! আরক ইইয়। 

- “টিন মাসে সমাগত হইরে। গুটি প্রতিপালন ও 
গুটি হইতে সৃুত্্ গ্রস্তত, পর্য্যস্ত শিক! দেওয়া'হইঘে। 
শৃত্ররঞ্জন ও বস্্ বয়ন শিক্ষা করিতে হইলে, আরও 
তিন মাস সময় লাগিষে। 
৫) লাক্ষার চাষ। ১৫ই মে. হইতে ১৫ 

জুন অথব1২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ১*শে অক্টোবর 
পর্ধযস্ত এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । 
তবে লাক্ষ। নির্দারিত সময়ে উৎপন্ন হয় না বলিয়! 
এই তারিখের কিছু পরিবর্তন কর! আবশ্তাক হইতে 
পারে। এই বিষয়ের সম্যক্ ছি ব্যবস্থ। 
কর] হৃইয়াছে। : | 

(৮) তু'তের রেশমের চাষ । কীট পালন, 
নীরোগ ডিম্ব নির্বাচন, লাটাইয়ে শ্ত্র জড়ান এবং 
পরিত;জ্ গুটির সদ্বাবহার শিক্ষা! দেওয়া হইবে। 
অন্যান্য যেশম-কাঁট প্রতিপালন সম্বদ্ধে শিক্ষা দানের 
ব্যবস্থা আছে। এই রেশম হইতে হুত্র প্রস্তুত, 
হত্ররঞ্জন ও সাধারণভাবে বন্ত্র- বয়ন, শিক্ষা! কর! 
যাইতে পারে। ছয় মাস হইতে নয় মাসে এই 
শিক্ষা! সমাপ্ত হইতে পারে। রঃ হিলিরার 
শিক্ষা ,আরম্ত মির ক | 

স্র-নংগ্রহ | 

পাটের সার। 
আজকাল ইংলগু ও আমেরিকায় তাশ্চর্যারূপে 

কষিকাধ্যের উন্নতি হইয়াছে । .এক এক থানি 
জমিতে পুর্ব হইতে প্রায় আশ গুণ অধিক.শস্ত 
উৎপন্ন হইতেছে। ইহার..কারণ যে কেবলমান্জ 
সারের প্রয়োগ তাহা. বোধ হয় আর কাহাকেও 
বলিতে. হইবে না। সাসাবিধ তেজস্কর সার 
ব্যবহার করিয়াই ইংলও ও আমেরিকার. কষকরণ 
এত অধিক. পরিমাণে শশা টা নিসা সখ 
হইয়াছে। টি 85555, 2 

আঞ্কাল আমাদের দেশের, চনত অরব্যের 
মধ্যে পাটই একটী প্রধান, কবিদ্রধ্য, হইয়া দাড়াই- 
আ্বাছেণ* পাট দ্বারা কৃষকের: দবিদ্রতা ঘুচিতিতছে। 
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অতএব এই পাটের চাষে যাহাতে কৃষকগণ আরও 

অধিক পরিমাণে 'লাভবান হইতে পারে, সেইরূপ 
চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। এখন দেখা যাক 
কি প্রণালীতে এবং কোন কোন সার ব্যবহার 
করিলে অধিক 'পরিষাণে পাট জন্মান যাইতে 
পারে। 

পাটের জন্য গোময়' সারই অতি উত্তম বটে, 
কিন্ত বঙ্গদেশের নানাস্থানে আমি পর্যটন করিয়। 
দেখিয়াছি, সকল স্থানের কষকগণ এই গোময় 
সার প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি ভাল জানে ন। 
সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়। যায়, কষকেরা গোশাল। 
হইতে গোবরগুলি সরাইয়। কোন একট! নির্দিষ্ট 
স্থানে জড় করিয়া রাখিয়া দেয়। অতঃপর প্রয়ো- 
জন মত তথা হইতে গোময় লইয়। ক্ষেত্রে ফেলায়। 
এই স্তপীকৃত গোময়ের উপর দিয়! সন্বংসরের 
ঝড়বৃষ্টি ও রৌদ্র চলিয়। যায়। তাহাতে গোময়ের 
সারাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবার পুর্বেই বৃষ্টির 
জলে ধৌত. হইয়। যায় এবং রৌদ্রের উত্তাপে' 
আরও থ্খারাপ হয়। বিশেষতঃ গোময় হইতে 
গোমৃশ্র অধিক তেজস্কর সার, কিন্তু এ গোমুত্র 
উপযুক্ততাবে আদে ক্ষেত্রে পড়ে না। এমতা- 
বন্থায় কষকগণকে গোময় সারের ব্যবহার শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

ময়মনসিংহের জামালপুর অঞ্চলের কৃষকের! 
যে পদ্ধতিতে গোময় সার ক্ষেত্রে প্রদান করে তাহ! 
মন্দ নহে। জামালপুরের কৃষকেরা খণ্ড থণ্ড 
চালযুক্ত এক প্রকার গোশাল। প্রস্তুত করে এবং 
মাসে মাসে কেহবা ১০১৫ দন পরে এক ক্ষেত্র 
হইতে অন্য ক্ষেত্রে গোশাল। স্থানাস্তরিত করিয়া 
উঠায়। তাহাতে গোঁময় এবং গোমুত্রের এক রতিও 
নষ্ট হইতে পারে না, সমস্ত গুলিই ক্ষেত্রে থাকে । 
অতএব বঙ্গের সমস্ত কৃষকগণেরই এইরূপ খণ্ড 
চালযুক্ত গেশাল! প্রস্তুত কর! এবং দশ পনর 
দিন পরে পরে স্থানাস্তরিত করা নিতান্ত কর্তব্য। 
কিন্তু এই প্রধালীতে ক্ষেত্রে ঘাস কিছু.বেশী হয় 
বটে, তথাপি ঘাস নিড়াইয়। দিলে ইহাতে অনেক 
বেশী ফল পাওয়া যায়। গো, মহিষের বিষ্ঠা 
অপেক্ষা ভেড়া, ছাগল, ঘোড়। প্রভৃতির বিষ্ঠ। 
আরও অধিক তেঞজস্কর সার। | 

কুষফ-_আখিন, ১৩১৬ | | ১০ম খণ্ড 

'যে সকল স্থানে এইরূপ গোশাল৷ নির্মাণের 
উপায় নাই, সেই সকল স্থানে গোশালার অনতি- 
দুরে গর্ভ করিয়া গোময় রাখা উচিত। রোদ, 
বষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ঠ তাহার উপর এক 
থানি চাল! ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া! উচিত। 
আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে চৌবাচ্চা করিয়। গোময় এবং 
গোমুত্র সঞ্চয় কর] হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন 
করিলে কোন প্রকারেই সার পদার্থের অপচয় 
হইতে পারে না। পূর্বেই বলিয়াছি গোময় 
অপেক্ষ। গোমুত্রে অধিক সার সুতরাং গোময় এবং 
গোমৃত্র একত্র গর্ত করিয়। বাখিলে গড়াইয়া যাইতে 
পারে ন।। চৌবাচ্চায় রাখিলেতো আর কথাই নাই। 

আর একটী সার পাটের জন্য আজকাল নিতান্ত 
উপযোগী হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহা "শণ”। যে 
জমিতে পাটের আবাদ করা হইবে, তাহাতে 
কান্তিক মাসে ভালরূপ চাষ দিয়! শণের বীজ বপন 
করিতে হইবে। এক বিথখা জমিতে আধ যণ 
শণের বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হুয়। শণ গাছগুলি 
পৌধ মাসে বড় হইয়া যখন ফুল ধরিয়। সমস্ত ফুল 
গুলিই প্রস্ক,টিত হইবে, তখন এঁশণ গাছ সমেত 
ক্ষেত্রে চাষ এবং মই দিতে হইবে। এমন ভাবে 
চাষ দেওয়৷ চাই, যেন সমস্ত গাছগুলিই মাটির 
সহিত মিশিয়া যায়। তবে এক দিনে তাহা 
কোন রকমেই মিশাইতে পার যায় না। অবশ্ঠ 
সমস্ত মাথ মাস পর্য্যস্ত 9৫ খানি চাষ ও মই' দিলেই 
শণের গাছ গুলি মাটির সহিত মিশিয়! যায়। 
এইরূপ ভাবে শণ বুনিয়। ক্ষেত্রে সার দিলে, পাটের 
চাষ করিতে আর গোময় সারের দরকার করে 
না। ইহাতেও গোময় সারের সযান ফলই পাওয়। 
যায়। কিন্তু এই শণ সারের বিশেষত্ব এই ষে, 
গোময় সার যে ক্ষেত্রে ব্যবহার কর] হয়, সেই 
ক্ষেত্রের পাট হইতে এই শণের সারযুক্ত ক্ষেত্রের 
পাট বেণ পরিস্কার ও মহ্ণ হয়। গোময় সার 
দ্বার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘাস হয়, কিন্তু শণের সার 
দিলে ক্ষেত্রে ঘাস খুব কম হয়। অতএক শণের 
সারই পাটের জন্য ব্যবহার করা উচিত। যে 
ক্ষেত্রে ধান্ঠ বপন করা৷ হইবে, তাহাতেও শণ বপন' 
করিলে গোমষয় হইতে তাল ফল পাওয়৷ যায়। 
কিন্তু ধান্ঠ ক্ষেত্রের শণ গুলি ফুল ধরিলেই চাষ না” 
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দিয়! যখন ফল ধরিয়া, ফল গুলি পরিপক্ক হবে, 
তখন আগামী বৎসর বপন করিবার জন্য বীজের 
ছড়াগুলি কর্তন করিয়। তৎপরু চাষ ও মই দ্িবে। 
তাহা হইলে বীজের জন্য আর বাতিব্যস্ত হইতে 
হইবে না। অথচ ধান্তের উপযুক্ত সার এ কার্তত 
অন্ধাংশ গাছ দ্বারাই হইতে পারিবে। কারণ 
পাটের চাষে যে পরিমাণ সারের প্রয়োজন, ধান্ের 
জন্য তাহ! হইতে অল্প পরিমাণে সার লাগে। 
অন্যান্য সার অর্থাৎ সোরা, হাড়ের গুড়া, রেড়ির 
খৈল ইত্যাদিও পাটের ক্ষেক্ত্রে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না। 
পাটের জন্য শণ ও গোষয় সারই উত্তম। 

সৈয়দ নুরুল হোসেন। 

বিবিধ মংবাদ ও মন্তব্য | 

বুষ্টিজ্ঞান | সম্প্রতি বৃষ্টিজ্ঞান 11600101047) 

সম্বন্ধে বিশেষ বাদানুবাদ চলিতেছে । ভারতবর্ষে 

বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে যে পূর্বাতাষ সরকার হইতে বাহির 
হয়, বাস্তবিক বৃষ্টিপাতের সহিত তাহার সামঞস্য 

সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের 

পুরাতন হিন্দুশান্ত্রে বৃষ্ট বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিরূপ 

উন্নতি হইয়াছিল, তাহ জানিবার জন্য স্বভাবতঃই 

কৌতুহল জন্মিয়। থাকে । এতদ্সন্বগ্গে বহু দিবস 
পূর্বে কষক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জো ি- 

রত্ব লিখিত একটি প্রবন্ধ ব্বাহির হয়। সম্প্রতি 
আসাম হইতে জনৈক বৃষ্টি-বিদ্ভানোৎসাহী ব্যক্তি 

উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে 

কিরূপ কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, তাহা! আমরা এস্থলে 
উক্ত পত্রের কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম ৫-- 

'সার্দ, দিনখয়ংকৃত্ব! পৌঁষে পৌবা দিনাবৃধঃ” 
ইত্যাদি বৃহৎ পরাশরে উক্ত যে বচন দিয়াছেন, 

আমি ্ী বচন হ্বার| ১৯০৬ সাল ইইতে প্রতি বৎসর 
পৌষ মাসে যথ!সাধ্য চেষ্টা করিয়। বায়ুর গতি 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য|, ১৪১৪ 

লিখিয়! ঝাখিয়! বৃষ্টির তালিক। প্রস্তুত কার। 

প্রথম. বৎসর নিকটস্থ লোকের মধ্যে প্রকাশ করিয়। 
প্রমাণ করি । ২য় বংসর আম$র দেশের সাপ্তাহিক 

আসামবস্তি কাগজে প্রকাশ করি। ৩য় বৎসর 

আমার দেশের 17005 6001 45৪৪1) নামক ইংরাজি 

কাগজে প্রকাশ করি এবং পৃথক করিয়াও তালিক। 
মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি । এই বৎসরও 1111)63 

কাগজে প্রকাশ করিয়াছি এবং ইংরাজী ও বাঙ্গাল! 

কেলেগার সহ এই তালিকা পৃথক প্রকাশ করিয়া: 

অদ্য আপনার চরণে একথান। পাঠাইলাম। এই 

বৎসর এই তালিকা আসাম ও বাঙ্গালার সর্বত্র 

এক এক খানা লইয়। প্রমাণ করিতে অন্থরোধ 

করিয়াছি । | 

গত পৌধ মাসে বায়ুর গতি স্থির করিতে 
এবং শেষে আমার কাছে এ হিসাব পাঠাইতে 
আসামবাদি কাগজে 7১91)16র কাছে এক্থান। 

পত্র প্রকাশ দ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
দুঃখের বিষয় এই যহৎকার্ষ্যে কেবল শ্রীযুক্ত ধীরসিং 
মৌঞ্জাদার নামক. একজন ভদ্রলোক একখানা 

বায়ুর লিষ্ট পাঠাইলেন। এই যে বৃষ্টি তালিকা 
প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহ! কেবল স্থির রাখা 
বায়ুর গতি লইয়া। সেই জন্য এই তালিকা 
অপেক্ষা বৃষ্টি বেশী হইতে পারে । কিন্তু তালিকার 
তারিখের এক এক ক্ষেপের মধ্যে, অর্থাং প্রত্যেক 
বারের আরন্ত তারিখ হইতে শেব তারিখ পর্যস্ত, 
ইতিমধ্যে দেশ ও ক্লতু অনুযায়ী বৃষ্ট হাওয়া প্রায়ই 
অনেক স্থানে প্রমাণ হইয়াছে । | 

এই তালিক। প্রকাশ দ্বারা আমার অর্থক্ষতি 

বাতীত অন্য লাত নাই। &র্তবল শাস্ত্রের পুরাতন 

বাক্যের উপর দুঁঢ় ভক্তি হইতে এবং যে তারিখ 
প্রতি বৎসর স্থির হয়, তদ্দারাই লোকে বীজ বপন, 
ধান্ত রোপণ আদি কার্যে জল সেচন আদি ব্যগ্ম_ 

হইতে রক্ষা হইবার জন্তই এবং তবিষাতে এই 

কার্ষ্যে উন্নতির জন্য সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছি । 
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কী নহি নিযিকেরীর | 

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সজী বপন 
করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, 
সালগম, বাঁট প্রভৃতি ইতিপুর্বেই বপন করা হই- 
য়াছে। সেই সকল চার এক্ষণে নাড়িয়া নির্দি 
ক্ষেত্রে রোপপ করিতে হইবে । মটর, মূলা এবং 
নাবী . জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাঞ্জর, 
পিঁয়াজ ও শসা প্রতৃতি বীজের বপন কার্য্য "আশ্বিন 
মাসের শেষেই আরস্ত কর! উচিত। নাবাঁ ফসলের 
এখনও সময় আছে, তাহাদের চাধ চলে । কার্তিকের 
প্রথমে & সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী 
না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। 
পিয়াজ ও পটল চাবধের এই সময়। আখিন 
মাসের প্রথমার্ধ গত হইলেই রবি শশ্তের জন্য জমি 
তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত 
হইতে না হইতেই মুস্রী, মুগ, তিল, খেসারি প্রভৃতি 
রূবিশস্তের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। 
কিন্তু আকাশের অবস্থার' উপর সব নির্ভর করে। 
যঙ্দি বর্ষা শেধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি 
ফসলের জন্ত সচেষ্ট হওয়া! উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে 
ক্ষতি হইবার সপ্তাবন।। সচরাচর দেখ! যায় যে 
আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষ! শেষ হইয়। যায়, সুতরাং 
বঙ্গদেশে কার্তিক মাপেই উক্ত ফসলের কার্য আরস্ত 
করা সর্ধতোতাবে কর্তব্য । 

ধনে।_ যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলেই 
বথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। 

লুল্লাদি।-__নুক্প, মেধি, কালজিরা, মেরা রাধুনি, 
ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে ন; কিন্তু উহ্াদিগের 
শাক-খাইবার জন্ত কি& কিছু বুনিতে পার] যায়। 
 কার্পাস।__গাছ কার্পাসের ছুই চারির্ি গাছ, 

ব/গানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের 
নেক কাজে লাগে। 
-*  তরমুজাধি।--তরমুজাদি, বালুকামিত্রিত পণি- 
জাটিযুক্ত চর জমিতেই তাল হয়। যে জমিতে এ 
বকল কমর করিতে হয়, তাহাতে অন্ঠান্ত সারের 

কূষক-_আঙিন, ১৩১৬। 
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সঙ্গে'আবন্তক হইলে নি বানি মিশাইয়। দিবে। | 
তরমুজ মাটি চাপ। দিলে বড় হয়। ্ 

উচ্ছে।-_818 হাত অন্তর উচ্ছের ষাদ। করিতে 
হয়। নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট 
হইবে। উচ্ছেব্র বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার, অধিক 
পুতিবে না। 

পটোল।--পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের 
সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজ্াইয়া বাখিয়! 
নৃতম কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুন4- 
পুনঃ খুলিয়া ও নিডাইয়। দেওয়াই গটলক্ষেঅ্রের 
প্রধান পাইট। | 

গলাওু1--কলসমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ 
হাত অস্তর পুতিয়। দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকা- 
ইয়। গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়! আবার মাটির 
“যো” হইলে খু'ড়িয়৷ দিবে। 

মটরাদি 1--শুটি খাইবার জন্ত আশিবের শেখে 
মটর, বরবটি ও ছোল। বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়। 
দেওয়৷ ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে 

সয় না। 

ক্ষেত্রের পাইট।--যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি 
বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাধিয়! 
দেওয়। তিন্ন এ মাসে উহার্দিগের আর কোন পাইট 
নাই। 

ফলের বাগান ।- এই সময় কোপাইয়া গাছের 
গোড়া বাধিয়! দেওয়৷ উচিত। 

মরম্ুুমী ফুল বাঁজ।- _সর্বপ্রকার মরমুমী ফুল 
বীঞ্জ এই সময় বগন করা কর্তব্য । ইতিপূর্বে 
এষ্টার, *যান্সি, দোপাটী, গিনিয়। প্রভৃতি ফুল বীজ 
কিছু কিছু বপন কর: হইয়াছে, এতদিন বৃষ্টি হইবার 
আশঙ্কা! ছিল, কিন্তু কার্তিক মাসে প্রচুর শিশির 
পাত হইতে আরস্ত হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্ক] থাকে 
না, সুত্তরাং এখন আর যাবতীয় মরমুমী ফুল বাঁজ 
বপনের কাঙবিলম্ব করা উচিত নহে । 
গোলাপের পাইট ।- গোলাপ গাছের গোড়া 

খড়িয়। দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া 
ল্হতে হইবে। ১৪ দিন এইরূপ করিয়া পরে 
ডাল ছ'1টয়! গোড়ায় নুতন মাটি, গোবরসার গ্রস্ভৃতি 
দিয়া গোড়া বাধিক্জা দিখে পীতকাণে চুর ফুন 
কুটে। 
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মর কদম মুবাম 
যে কেবলমাত্র ৪ ও মনোরঞ্জনে সমর্থ তাহ। নহে। সুপ্রসিদ্ধ 

| চিকিৎসকগণ বলেন যে সংক্রামক রোগের প্রাহুর্ভাব কালে নিয়মিত সুগন্ধি 

ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের সম্ভাবন৷ রহিত হয়। যে সমস্ত ফুল আমরা 

হি নিত্য চোখের সম্মুখে দেখিয়া থাকি, সে সমস্ত কুলের সদগদ্ধ দেশের লোকের 
পক্ষে তৃত্তিকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহে নাই। এই উদ্দেশ্তে প্রায় ষোল 
বৎসর পুর্বে যে এসেন্স গুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেগুলি আজও ভারতের 
সর্বত্র সর্ব শ্রেণীর লোকে আদরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। এই 

এসেব্সগুলি এরূপ তৃপ্তিকর, মধুর ও ক্লান্তি নিবারক যে সকলেই ব্যবহারে 

পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। 

ফুলের ম্ুুবাস উপভোগের জন্য 
এইচ, বন্র এপেম্ন ৪ ৩--- 

চামেলি, মতিয়া, কামিনী, হোয়াইট রোজ, বকুল, চম্পক, 

. মল্লিকা, রজনীগন্ধা, বসরা রোজ, বেলাবোস, খন্থস্ ], 

: ব্যবহার বা ভূত হউন 
রি মূল্য প্রতি শিশি ১২ চিনি রান . ০24 

এই, বন্ধ, ম্যান্ুফ্যাকৃচারিং পীরফিউমার,. 
বোর দেলখোপ 85 ৬১/ক 88 কলিকাতা! । . 



কলুষি-রসায়ন ব৷ রসায়ন'পর
িচয় । 7০৪ | কে, এল, দাসের 

' বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রণালী শিখিতে হইলে রি ব্বাদেশী এসেম্ন। 

ইহা অত্যাবশ্যকীয় । বকুল, চেবরী, 

বঙ্গীয় কবিবিভাগের ক্ধিপরিদর্শক, ফলেলা, ইগ্ডিয়ান 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্ চৌধুরী প্রণীত ক্লাওয়াস” হোয়াইট, 

বিশেষরূপ সংশোধিত ও পরিবঞ্ধিত। রর সি রর 
নুতন সংস্করণ ( বন্ত্রহ্থ। ) ] ম' লক. হেন।- বেল, 

মুলা ১২ এক টাকা স্থলে ১।* পাচ সিকা। দরিয়া ল্যাভেগার 
নিক্িষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, সুতরাং গ্রহণেচ্ছু- ওখাটার প্রত্যেক গণ এই সময় হইতে কৃষক আফিসে তাহাদের নাম | শিশির মুল্য ৮৮০, 

রেজেস্ত্রী করিয়া রাখুন । টন রা ডজন ৮%* টাকা ।. 
১৬২, বহুবাজার স্ত্রীট, কলিকাতা । বকুল,পমেটম 1৩/* 8 ভঙ্গন ৪॥* টাকা। 

রোঞ্জ পমেটম 1৩০ | ইত্যাদি। 

অমধ্ বিলাস তৈল ! | পরীক্ষা প্রার্থনায় । 

ইহা সর্বজন বিদিত সুমধুর কেশটৈল । ইহার রী ক্ষেত্রলাল জাস, 

গান্ধ সছধাপ্র“ফুটাত বকুলপুশ্পের শ্তায় এবং বহুক্ষণ প1]রফিউমান, 

স্বায়া। ইহ। ব্যবহারে কেশ কোমল, ব্ৃষ্ধি এবং ৮, নীলমাধব সেনের লেন, সানফিভাঙ্গা, কলিকাতা । 
কুঞ্িত হয়। চুলে আটা ব। চটচটে হয় না। 7 557555 

তদ্র মহিলাদগের এবং রাজ মহারাজাদিগের বিগ ও. (2. 
আদরের ধন। উপার দিবার উপযোগী এবং হোমিওপ্যাথিক উষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 

বিলাসশীর একমাত্র প্ররিয়বন্ত্' ইহ] টাকের ও ৮৩. হারিসন ক্লোড, 
খকালরদ্ধঞের মহৌষধ ইহা মস্তকের যন্ত্রণা ব্রাঞ্চ--৪৫, ওয়েলেস্লি স্ত্রী, কলিকাতা । 
[নবারক এবং মস্তি নিগ্ষকারক। ইহাব গন্ধ বিশুদ্ধ ঠোমিওপ্যাথথিক ওষধের অন্ত উপরোক্ত 

অতি মনোরম এবং ভীরতার লেশ নাহই। মুল্য ঠিকানায় লিখুন । 
প্রতি পাইট বোতল «* আন মাত্র। 

বি.য়বসম্ত ঘোষ, ইগ্ডিয়ান আট স্কুল ॥ 
পারফিউমার । ৯২ নং বহুবাজার স্তীট, কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 

৭৮১ নং কর্ণগালিস ্রীট, কলিকাতা। হইয়াছে; 
০৮০ স্যার প্রচ্যোতৎ্কুমার 

তা কুর বাহাদুর কে, টী। 
সত আমদানী ব্জী ও জেনারেল ক্লাস ₹_এখানে ড্রয়িং, পেন্টিং ফটো- 

বি |জ | এন্গ্রেভিং, ফটোগ্রাফি, লিখো গ্রাফি, ড্রাফট সমান, 
ড্রয়িং ও প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পী গণ 
বারা নিয়মিতরূপে শিক্ষা! দেওয়। হয় ও এ সকল 
কার্য স্থুল্ভে সম্পন হয়। বিশেষ বিবরণের অত 
অদ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন। ' 

সচিত্র মুল্য তালিকার জন্য লিখুন-__ 
৭ খাধাকপি, স্কলকপি ওলকপি. সালগম, বীট 
প্ডৃতি প্যাকেট ।* আনা, ৮ রকমের নমুন। বাক্স 
৯৪. এই সময়ের ফুল বাঁজ প্রতি প্যাকেট ।* আনা, 
৮. রকম বীঙ্ছের ১ বাক্স. ৯২ 'টাকা। সম্ভার. " “শিপ্প ও সা হত) | 
খারাপ বাঁজ লইয়৷ পয়স। ও সময় নষ্ট না করিয়া সচিত্র মাসি পত্র । ইপ্ডিয়ান আট স্কুলের 
ভাল জায়গা হইতে ভাল বীজ লওয়াই তাল। অধ্যক্ষ হার লম্পাদিত। অগ্রিম ২২ টাকা.যান্র 1... 
সে [08955 আদ তন ৪, (14774, 01 ৮১৬ াগ পাঠাইলে নমুনা পাইবেন । টিভির 
- ম্যানেজার, ইত্িয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন, .... ২... জ্রীমন্মধনাথ চক্রবর্তী, .অধাক্ষ 1. 

৯৬২ নং বহবাজার-স্রীট, কলিকাতা ।.............' শা নূং বছবাজার ইট, করদ। 



1. 

কৃষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 

দশম খ€্ু,.-৭ম মংখ্যা। 

সম্পাদক- শ্রীনিকুপ্তবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্। 

কান্ত ৯৩৯৩৬ £ 

কণিকৃতা ₹ ১৬৯ নং বহুবাজার স্টাট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয্েসন হইতে 

শ্যুক্ত শশাভৃধণ মুখোপাধ্যায় কক গ্রকাশিত। 

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার রা, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়াকস্ হইঠে 
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্িত। 

। পে 

10৭... * এ টির 

গনি ১ হি 
| সি রা 1? * ্ খু রর ০ 

টি 



বির রা ারিরি রিরির 225. রিনার রর হি ররর সের 
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75৪৪) 01 17075598 ৪50 11101705, (209 4806807-) 
26%197100৩0-400- 11105855660 আচ) 56700610065 2০৮৪৫ 905 
81২১8817870 91721491) ৮011০ 1;ন, 8 719086 9 8101)68, 
:*" 0৯0৫-০০৮-0191101151) 351)97)01705--1215770 2647607) 
12810151050 ৮101) 41105075153 8910091)08৭, 4115 6০ 009 
11101)6-889 91852500100 স০:55 17) ০0100]90515592 86 02 
09০51, ] 81008, -. 

391500 91969011898 চো 0১0 070 ()৮2োল, 200০0 
28611, 0০ ৮৮109 10501075050 191)60191)) 09 50001)1955 0108 017 
১1৮] 8150 01%05106100159 1১0৩7878188 2 2 1)০৪ 
2 8111)88, 

্ 

৬১2১0850101) ৬৬০07 (2) ৯016) 4৮6 ৮0 00) 
৬০75 (01696501108 1000 11)8670608৬5-77065 1 3 15০56 00000071, 

0৮৮ 119 1419 0৫ ত81)0161010 13020২51৮৮69, 56০০ 1714 
15750 5 নমা05, 

151061)81) 1071051801010 01 09 ঘটাতে, 
13) (৮. 8819, 0০, 1714 31000 2 75105, 

101015 10383610519) ৬৬5৮১ 09০৫৪, ]1৮)0 [1]. 
218, 4 711৮0865866 9101015, $ 
01139106915 3996০180801 016 11015001)700226 01 0 
11185711165, ৬018, ] 1১0 11, 185. 4 5 10780010110, 

151)81731) 27508156920 01 009 ৯১099 2১0019879৮৮ 09 
(0791154108, 2০ 9 ১18৮5016 3 058, 
:৮15150) ই 181)6817550091 01076106851 013089509৪৮ 

3 81)1)89, | 
1107 (0 11229 0107165, 135 152. 0, ৮700]55 ঞ&েন, 5, 

1৫ ১১ 
[০55৩ 100 ১ 1 0020, 617৮7191079 0080 01 009 

311৮87২001৮ ]1)158 31101971581 01869 506) 01017 
(18110187108) €05190%, 

“ কৃষি সহায়। 
কষি-সহায় বা (10111560782 070106--ীনিকু্জ 

বিহারী দত )1.%.4.5.) (সম্পাদক, “কৃষক ' ও 130171)186 10 

1,051 48৪9.) প্রণীত । কলিকাতা ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত । মুলা ॥* আনা। যদি কোন 

মিতে কি চাষ করিবেন। কি সার দিবেশ, কত জমিতে কত 
বীজ আবম্টক, কোন সময় কি চাৰ করিতে হইবে, কত 
অন্তর চার] রোপণ করিতে হইবে, কোন সময় কি প্রকারে 
জল সেচন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিতে চান। তবে 

এইই পুস্তক কাছে রাখা আবণ্যক। এমন একখানি পুস্তক 
এপব্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

"কৃষি সহায় সাধারণের বহুদিনের অভাব মোচন করি- 
য্াছে।” “বেঙ্গলি” 
7716085988৮ 100 008001079 ৮৪78121)19 80911511011) 
মুগ 101590 (315116171105 48500111000) 100696 হও 

8090 1) (1161 0৬/1। 05871510111091 63071 50014150710) 

808 0£ 060809019 8190১677071 17181885- 18 সিন 185 172 

এ অধিকাংশ দেশী সব্জী বীজ ইও্ডয়ান গার্ডেনিং এসো- 
বঁপম়েসনের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেঞ্জে অনেক তদ্দিরে উৎপন্ন 
 ছ। ৃতক্াং সাধারণ রীজ অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। ১৮ রকম 

”». দেশী ফুল বীজ ১* রকম ১৭, আনা। 
১. পত্র. লিখিলে সচিত্র মূল্যতালিকা বিনামূল্য পাঠান যায়। 

*10]) 00০৯, 

₹$0]৭, 

ছুই বৎসরের গ্যারাণ্টি । 
নিউশ্যমনুন্দরফুলুট-হারমোনিয়ম 

ইহার সুর হুমধুর ও স্থায়ী । 
বিশেষ মজবুত। পত্র লিখিলে দরের লিষ্ট 

পাঠাইয়া থাকি । অর্ডারের সহিত ৫২ টাক। দিলে 
মফঃহ্গলে তি, পি.তে পাঠাইয়। থ।কি । 

১ মেটে রিডযুক্ত ৩ অকৃটিভ, ৩ প ২২৯--৩২২। 

২ সেট র্রিডযুক্ত ৩ % ৩ ৯» ৩৫২৫৫! 

সোল প্রোপ্রাইটর, 
জে, এগ এন, এন ঘোষাল, 

হারমোনিয়ম মেকারস্ এগ অর্ডার সাপ্লায়ার | 
১৩১ নং বহুবাজার শ্রী, কলিকাতা । 

এ “০24০ 

ধান ভানাই ও চাউল ছাটাই 
কল। 

চাষি গৃহস্থ ৬*২ টাক] মূল্যের কল দ্বারা ব্যবসা 
করিলে ৩০২'৩৫২ টাকা আর করিতে পারেন। 
ধনাঢ্য ও ব্যবসায়ীদিগের জন্ত এঞ্জিন ও মোটর 
বারা চালিত ছোট বড় ধান তানা, ঝাঁড়া, সিদ্ধ, 
শুক্ষ ও চাউল মাজা 'কল পাওয়। বায়। 
টাক! কলের মূলধনে থবচ বাদে দৈনিক ২২২৫২ 
টাক লা হয়। এই সকল কল আমি ছাপন 
করিয়। চালাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রত্যেক কলের 
কার্ধ্য দেখিতে পাইবেন। ইহা ব্যতীত কাহারও 
কোন নুতন 'কল আবম্তক হইলে প্রস্তুত ও মেরামত 
করিয়। দিয়। থাকি । ১ পয়সার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ. পাঠান হয়। | 

শ্রীস্ুরপতি ঘটক । 
মেকানিক্। 

সাহাপুর আয়রন্ ওয়াকস, চেতল। সেপ্টাল 
বোড, আলিপুর পোঃ, কলিকাত]। 

টির 
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শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত। 

সম সংক্ঞ|-_চার্দন, তড়কা, পশ্চিমা (বসদেশ)। 

রোগ পরিচয় ।-_এই ব্যারাম সকল দেশে 
সমস্ত জন্তরই হইতে পারে। এই পীড়া মান্ুধেরও 

হয়। পশ্চদিগের মধ্যে গোরুর এই ব্যারাম আধক 

মারাজ্মক। এই রোগ কাহাকেও একবার আক্রমণ 

করিলে দ্বিভীয় আক্রমণ প্রাঘই হয় না। কারণ 

প্রথম আকমণে গোরু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

যদিও এই ব্যারাঁমে রোগী প্রায়ই বাচেনা কিন্ত 

গো-বসন্ত অপেক্ষ। এই ব্যারাণ্ম সচরাচর কম তৃষট 
হয়। এই রোগ তয়ানক সংরামক। হঠাৎ 

আক্রমণ, দ্রুত দ্রুত অবস্থার পরিৰর্তন ও মৃতু 

ইহার প্রধান, প্রধান লক্ষণ। সেবং-গ্শ্রুধাকালে 

এই প্রীড়। মানষের হইতে পরে। 

কারণতত্ ।--এই রোগের -ধিষ শ্বাপ 

প্রথা অথব। খান্ধের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হয়। 
ছ! থাকিলে তাহাতে বিষ প্রবেশ করিয়া রোগ 

জন্মাইতে পারে। দুষিত চারণ ভূমি, খাদ্য ও 
৯১ 

কার্তিক, ১৩১১ সাল। 1 দ্য সংখ্যা। 

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র । 
আত ০১০৮ পপ বা” এ এ ৯৮ ০ 

নি ২. শান শপ সপ লা তত পিল জিপ সপ পা পাপা 

পানীয় রোগোৎপত্তির মুখ্য কারণ। জঙ্গারৃত 
ভূমিতে চবিয়৷ অনেক গোর এক সময়ে রোগগ্রস্ত 

হয়। আঘাঢ় মস হইতে কাঁষ্ক মল পর্য্যন্ত এই 
রোগ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় কিন্ত বৎসরের যে কোন 

সময়ে এই রোগ হইতে পাবে। এই রোগের 

অস্থুরায়মানাবন্থা কয়েক ঘণ্ট। হইতে ৫1৬ দিন 

পর্ম্যস্ত। 

লক্ষণ | এই রোগে রোগী এত হঠাৎ 

প্রাণত্যাগ করে যে কোন লক্ষণই টের পাওয়। 

যায় না। রাত্রিতে গৃহস্থ গে।-গুহে গোরু তাল 

দেখিয়া আসিল, প্রাতঃকালে পিয়৷ দেখিল গোরু 

«মরিয়া গিয়াছে । গোরু থাইতেছে কিন্ত চরিতেছে 

হঠাঁৎ মাঁটীতে পড়িয়। গিয়। ২1১ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে নাসিক, মূল ও মল- 
দ্র দিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়। 

এই রোগে ধে সকল গোর ২।১ দিন বাঁচে 

তাহাদের লক্ষণ নিয়ে বিবৃত হইল। অত্যুগ্র জর ও 

ভয়ানক উত্তেজিত অবন্থ। গ্শ্ছার প্রথম লক্ষণ। 

অস্থিরতা, লাখিমারা, গে। গে শন্দ করা, দাত 

কিড়গিড় কর] ইহনুর পরবর্তী লক্ষণ। এই সময়ে 
রোগী ভয়ানক নিস্তেজী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে 

পারে। কিস্তুযদ্দি রোগী অধিক সময় বাচে তবে 

রোগী ঘন,ঘন শ্বাস গ্রশ্বাম ফেলিতে থাকে ; শ্বাস- 
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রচ্ছ হয়। ক্ষ ও মুখ গহবসথ বিললিবলী লাল 

দেখার। কষ্টে পা ফেলিয়া হাটে; মাংস 

পেখীনিচয় কুর্চিত ও সম্প্রসারিত হয়। মুখ 
হইতে লাল! ও শেক্সা। নিঃস্যত হয়। . রোগী সহজে 
দুর্বল হয়। পেটরেদনা, উদ্রাময় ও আমাশয় 

হয়- এবং রোগী যন্ত্রণায় ছটফট, করে। প্রস্রাব 

লালবর্ণ হয় ও মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে ; এই 

সময়ে রোগী এত হুর্ধল থাকে ষে শুইয়া থাকিতে 

ভালবাসে । সময়ে সময়ে রোগী কীাপিয়া ক।পিয়। 
মার্টাতে পড়িয়া যায় এবং তাহার প্রাণবামু বহির্গত 

হয়। | 

বাহিক লক্ষণ | স্থানে স্থানে কঠিন সীমা- 

বন্ধ স্কীতি দেবিতে পাইবে। প্রথমে উহাতে 

অতিশয় বেদনা হয় এবং বর্ভূলাকার ধারণ করে। 
এই স্ফীতি শরীরের যে কোন অংশে হইতে পারে; 
কিন্তু সচরাচর কে, গলায়, কাধে অথবা পেটের 

উপরিভাগে হয়। পরে স্ফীত স্থান শীতল হয়, 

উহাতে বেদন। থাকে না৷ এবং উহ1 পচে । রোগী 

জ্বরে ভুগিতে থাকে; গিলিতে পারে না; শ্বাস 
প্রশ্থাসে কষ্ট অনুভব করে।' শরীরাত্যন্তরাপেক্ষ। 
বাহিরে এই রোগ প্রকাশ পাইলে তত মারাত্মক 

হয় ন1। 

ভোগকাল ।-_কয়েক ঘণ্ট। হইতে ৫।৬ 
দ্বিন পর্য্স্ত। সচরাচর ২১ দিন মধ্যে কিন্বা 

তাহাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে । 

ভাবীফল | ল্সগ্তে!ষঙজজনক নহে । শতকর। 

৮০৯০ হুইতে ১০ পর্যন্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। 

প্ীড়। অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে কোন কোন রোগী 
বাঁচে এবং তাহাদের চিকিৎসা করিবে। 

- চিকিৎসা |-_বলকারক পথ্য যথা ছাতু; 
ফেন, ভাত ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে 
দিবে । *ধোগীকে আভ্যন্তরিক বিষ দোষনাশক ও 

পিট ্ ম্যোা শপ শশী সপ সস _ সাও 

ককষক-_কারডিক ১৩১৬। , [ ১০ম খগু। 
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উত্তেক গা খাওয়াইবে। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে 

জোলাপ দিয়! বাহে করাইবে। অতি বিরেচক 

জোলাপ দিবে না। পানীয় জলের সহিত /০ 
ছটাক লবণ ও ₹১০ কীচ্চা দোর! প্রত্যহ পান 
করিতে দ্রিবে। রোগীকে ২১০ কীচ্চা পরিমাণ 

তার্পিন তৈল অথব। ₹১০ কীচ্চা পরিমাণ কার্ধলিক 

এসিড /১$ সের ফেনের সহিত মিশাইয়! খাওয়াইয়। 

দিবে ও পরে নিয়লিখিত আভ্যন্তরিক বিষদ্ব ও 

উত্তেজক ওষধ প্রতি ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে। 

(সোহাগ! ১ তোল! 

কপুর ১ তোল। 

দেখা মদ ৮০ পোয়! 

কার্ধলিক এসিড .. , ৬০ ফোটা 

ফেন /১ সের 

রোগীর অবস্থ। ক্রমশঃ ভাল হইলে ওষধ ও 
১ ঘণ্ট। অন্তর দিতে হইবে । 

বাহিক চিকিংসা |__স্ফীত স্থান উত্তপ্ত 
লৌহ দ্বার] পোড়াইয়া দিবে ও পরে উহাতে মিঠা 
তেল লাগাইবে। 

টিকা |-_-এই রোগের নিবারক টিক! 

দেওয়ার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে । রোগের 

আবির্ভাব হওয়! মাত্র রাঁজঘ্ারে আবেদন করিবে। 

মাংস ও ভ্ুপ্ধ। এই. রোগের পীড়িত 

গোরুর মাংস ও ছুগ্ধ মানুষের অভক্ষ্য ; খাইলে 

রোগগ্রস্ত হইবে। 

প্রাতিবাধান্নক চিকিৎসা |- সংন্রামক 

রোগের প্রতিবিধানোপযোগী নিয়ম গুলি সম্যক 

রূপে পালন করিবে। | 

কষিদর্শন__সাইরেন্দেষ্টার কলেজের পরীক্ষোস্তীর্ 

কষিতন্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 

জি, দি, বনু এর্ম, এ, প্রণীত। কুষক আফিস। 
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কপির কীট রোগ। 

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বনু লিখিত। 

গত পুর্ব আগিন মাসে আল্জিয়াপ” ফুলকপি 

এবং লেট ড্রামৃহেড বাধাকপির বীজ আনিয়া 
গামলায় চার। দেওয়। হয়। যথোপযুক্ত নিয়মে 

চার প্রস্তুত করিয়া, ২রা নভেম্বর তারিখে চার! 

গুলি ক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়াছিল। ্েত্রে 

চৈত্র মাসে পচ! পাক মাটা বিঘ! প্রতি ৬* গড়ি 

ছড়ান ছিল, পরে তাহাতে ১৫২৭ দিন অন্তর 

“শিবপুর লাঙ্গলে” ৫1৬ বার চাষ দেওয়। হইয়াছিল। 

পরে জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে এ ক্ষেত্রে পাট বুন। 

হইয়াছিল। বিঘা! গ্রতি ৭/৭ মণ উৎকৃণ্ত পাট 
পাওয়। গিয়াছিল। ভাদ্র মাসে পাট কাটিবার পর 

সমস্ত জমিট। ১ বার উত্তমরূপে কোপান হইয়াছিল। 

পরে ৬'৭ দিন অন্তর জমিতে “যে” হইলে শিবপুর 

লাঙ্গল দ্বারা জমি চস। হইত। এইরূপে জমি 

প্রপ্তত হইলে, সমস্ত জমিতে ২॥০ ফিট অন্তর দাড়! 

টান হইয়াছিল । দীড়ার পার্বস্তাঁ জুলিতেও ২॥০ 

ফিট অন্তর ১১টি থোপ খু*ড়িয়া, প্রত্যেক খোপে 
১ মুষ্টি পরিমাণ শরিষার খৈল, ১ মুষ্টি শুফ ঘুটের 
গুড়া, এবং আন্দ:জ ২ তোলা পরিমাণ শু'টকা 

মাছের গু'ড়। একত্রে এ খোপের মাটীর সহিত 

উত্তমরূপে মিশাইয়। দিয়াছিলাম। ১০।১৫ দিন 

পরে যখন এ খৈল এবং শু'টকী মাছ পচিয়া মাটার 

সহিত উত্তক্রূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল তখন 

প্রত্যেক খোপে কপির চার] রোপণ কর। হুইয়।ছিল 

(২রা নভেম্বর তারিখে)। পরে আবশ্তাক মত 

জল সেচন করা, কোপান ও দাড়া ভাগগিয়। গ/ছের 

কির কাট রোগ । ১৪৭ 
৮.» - ০ সপ (জিপ 

গোড়ায় মাটা দেওয়। 1 হইয়াছিপ। এমতে সর্বশুদ্ধ 

৫ বার জল সেচন করা এবং ৪ বার কোপান হইয়া- 

ছিল। মোটের উপর ক্ষেত্রে চারা রোপণ করার 

ঠিক ২ মাস পরেই, সর্ব প্রথমে ফুঁগকপি ক্ষেত্র 
হইতে উঠান হয়। 

ফুলকপি অতি স্থন্দর এবং বৃহৎ আকার 

জন্মিয়াছিল, আকারে কুলের ব্যাস ১ ফুটেরও কিছু 

উপর বড় হইয়াছিল, ফুলের মাথা অত্যন্ত. নিরেট 

এবং সমান হইয়াছিল। আন্বাদনে বাজারের কপি 
অপেক্ষা সুমিষ্ট এবং স্াগন্ধবিশিষ্ট হুইয়াছিল। 

তখন হাটে বাজারে অন্তান্ত কপির খুব আমদানা 
থাক। সন্দ্েও ক্রেতাগণ সাগ্রহে এক “একটা কপি 

তিন আনা, সাড়ে তিন আন! দামে ক্রয় করিত 

এবং এ প্রকার কপি প্রস্তুতকারী চাষার নামকি 

এবং কোথায় চাষ হইয়াছে, তাহ জিজ্ঞাস করিয়। 

যাইত। অনেকে কুটুম্ববাড়ি তত্ব পাঠাইবার জন্য 

আমার ক্ষেত্রের কপি কিনিতে আপদিত। 

পরগণা, বারাসত এবং বসিরহ1ট প্রদর্শনীতে উক্ত 

কপি প্রদর্শন করিয়াছিলায এবং উক্ত কপির জগ্ঠ 

পুরস্কারও পাইয়/ছিঙগখম | 

গত ১৩১৫ সালের ফাস্তন মাসের নবম খণ্ড 

১১শ সংখ্য। কলধক পত্রিকার ২৫৭ পৃষ্ঠায় জেল 

থুলনা, চন্দনপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুত জগত্প্রসন্ন 
রায় মহাশয় তাহার কপি ক্ষেত্রে যে কীটের উপদ্রব 

অন্থতব করিয়াছিলেন, এবং উক্ত কীটের বিষয় 

কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কপির চাষে 
কীটের উপদ্রব সম্বঙ্গে বিশেষ আবশ্তকীয় এবং 

পরীক্ষিত কয়েকটি বিষয় লিখিলাম। 

জগত্প্রপন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন যে, ক্ষেত্রে 

গেময় এবং পাক মাটী ছড়াইয়। দিয়া পরে চার! 
রোপণ করা হইয়/ছিল, কিন্ত গাছে ফুল ধরিবার 

»ময় এক, প্রকার ক্ষুদ্র ্ষুত্র পলুপোকার (রেশ 

২৪- 



৯ 

১৪৮ 

কীট) স্তায় ক্ষুত্র কীটে সমস্ত গাছের পাত৷ ও 
ভিতরের কোমপ অংশ থাইয়। ফেলে, তিতরের 

কোমল ডগার পোকাগুলির রং দেখিতে সাদ। এবং 

পাতার পোকার রং সবুজ । 

এই কীট আমার কপিক্ষেত্রেও প্রতিবৎসর দেখ 

ঘায়, সুধু আমার ক্ষেত্রে বলিকেন? বোধ করি 

অনেকেরই ক্ষেত্রে এ কীট দেখা যায়। পোক- 

গুলি ছোট অবস্থায় গাছের শ্বেত রং বিশিষ্ঠ অতি 

কোমল অংশে যায়; তথনই উক্ত কীটেবু রং সাদ! 
থাকে, পরে এ কীট একটু বড় হইলেই গাছের 
সবুজ বং বিশিষ্ট বড় বড় পাতা খায় এবং সেই 

সময়ই উক্ত কখটের রং সবুজ বর্ণের দেখায়। কিন্তু 
কীটের শ্বাভাবিক গয়ের রং প্রায় সাদা এবং 

গাজ্জাবরণ অতি পাতলা এবং স্বচ্ছ ; এ কারণ সবুজ 

রং বিশিষ্ট পাত থাইলে ক্রমে কীটের গায়ের 

রংও' ঠিক সবুজ বর্ণের কপি পাতার রংএর ন্তাঁয় 
হয়। ইহাতে অনুমান করি যে, উক্ত কীটের 
তক্ষিত দ্রব্যের রং গ।য়ে ফুটিয়া। বাহির হয়। এমনও 

দেখিয়াছি যে, সবুজ রংএর অর্থাৎ বড় কাঁট ধরিয়। 
রাখিয়া তাহাকে জমাগত ৫৬ দিন কপির পাতার 

কোমল শ্বেত রংএর অংশ থাইতে দেওয়াতে উক্ত 

সবুজ বর্ণের কীটের রং ক্রমে সাদ! ফাকাশে হইয়! 

যায়। জগত্প্রসন্ন বাবু ধেষে প্রকারের কীটের 

উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে উহার] বিভিন নহে, 

একই কীট; লে! পোকার শাবকগণ মাত্র । জগৎ- 
প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন যে এক মাছিতা পোক। 

ছাড়া, অন্ত কোন কীটের এত শস্্র এ প্রকার বংশ 
বৃদ্ধি হয় কি নাঞ্জানিনা। যাহ। হউক এই কীট 

«যে মাছিত1। পোক। নহে ইহা স্থির নিশ্চয়; বিশেষ 

রূপে দেখিয়াছি ঘষে, উক্ত কীটগণের মাত। সন্থ্যা- 
কালে কপি ক্ষেত্রে উড়িয়া আসিয়। কপি পাতার 

নিয় পৃষ্ঠে সুজির স্টায় ক্ষুদ্র শ্বেত বর্ণের অধিক 

ক্লষক-_ কার্তিক, ১৩১৬ | ১ম খণ্ড । 

সংখ্যক ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে । উক্ত ডিম্ব 

গুলি কপি পাতার সহিত বেশ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন 

হইয়া থাকে । পরে ২'৩ দিনের মধ্যে ডিক্ষগুলি 

ফাটয়৷ গুলি সুতার ক্ষুদ্র ক্ষু্ থগ্ডের ন্যায় প্রায় 

$ ইঞ্চ লম্বা শাবক বাহির হয়। তাহারা দলবদ্ধ 
হইয়। প্রথমে কপি পাতার শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অতি 

কোমল অংশ খাইতে থাকে । পরে একটু বড় 
হইলেই বড় বড় সবুজ পাতা উদরস্তাৎ করে। 

সাধারণতঃ ক্ষেত্রস্বামী ইহার পুর্বে তাহার ক্ষেত্রে 
কীটের উপদ্রব সম্বন্ধে কিছু অন্ুতব করিতে পারেন 
ন[। বিশেষতঃ কপি ক্ষেত্রে গিয়া প্রত্যেক গাছের 
প্রত্যেক পাত৷ অন্ুসপ্গান করিয়।৷ কীটের উপদ্ধৰ 

কোথ।য় কোন গাছে হইতেছে কি না, তাহ] সন্ধান 

পৃর্বক উপদ্রব নিবারণ. করিতে চেষ্টা কর! অসম্ভব । 
কন্ত ক্ষেত্রের তিতর প্রবেশ না করিয়। দুর 

হইতে কোথায় এবং কোন গাছছটিতে উক্ত কীটের 

উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে তাহ। জানিবার একটি 

বিশেষ উপায় এই যে, গাছের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 

হইবার অনতিপুর্বব হইতে প্রত্যহ দিনের বেলায় 
২।৩ বার অন্ততঃ ১০ মিনিট সময় ক্ষেতের মধ্যে 

চারিদিকে চাহিয়। দেখিলে দেখিতে পাইবেন 

(বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে) যে স্থানে স্থানে শ্বেত বের 

( ছে।ট প্রঞ্জাপতি ) লেদা পোক। উড়িতেছে এবং 

কখন ব1 গাছে বধিতেছে। তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়। 

পাশ্বস্থ ২।,টী গাছ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 

পাইবেন যে, কোন না কোন পাতায় উক্ত লেদ। 

পোকার্ব শাবকগণ দলবদ্ধ হইয়া 'অথব। অন্ততঃ 

একটাও কপি পাতা খাইতেছে। উক্ত লেদ। 

পোকার স্বভাব এই যে, যেখানে তাহার ডিম্ব 
প্রসব করে অথবা শাবকগণ থাকে, তৎসন্নিকটে 

তাহার। প্রায় সর্বক্ষণ থাকে, কেবল মধ্যে মধ্যে 

এক একবার নিজেরা! আহারাবেধণে বাহির হয়, 
€ 



পম সংখ্য। | এ 

শি আবার চির রন আসিয়। শাবফগণ 

সন্নিকটে উড়িতে থাকে । 

»* এই প্রকার সন্ধান দ্বার। প্রায় সর্বঞরেই কৃত- 
কার্য হওয়]! যায়। আরও দেখিয়াছি যে, শত্রু 

কাঁট কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্বে কপি গাছগুলি 
যখন ফুল হইবার পূর্বধবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ গাছ- 
গুলির পূর্ণ বৃদ্ধির সময় কালে ( উপদ্রব ও এ সময় 
আরম্ভ হইতে দেখা যায়) সন্ধ্যার পরে ক্ষেত্রের 

মধ্যে ২০।২২ হাত অন্তর ৪নে করিয়! ১১টী আলো 

দ্রিতে হইবে, & লখনের নিয়ে কোন পাত্রে বিষাক্ত 
তরল পদার্থ থাক আবশ্তক। 

আমর] যে প্রকার করিয়।ছিলাম নিয়ে তাহ। 

লিখিতেছি £-ক্ষেত্রের মধ্যে ২০২২ হাত অন্তর 

১১টী মোটা কল| গাছের খণ্ড দীর্ঘে ১ ফুট উচ্চ 
এমন করিয়া কাটিয়। ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে দাড় 

করাইয়। রাখিয়াছিলাম। তাহার উপর মাটীর 
ডিস্ অর্থাৎ থাল। যাহ] ১ পয়সায় ২ খান] পাওয়। 

যায়, তাহা রাখিয়াছিলাম। তাহাতে কেরোসিন 

তৈল এবং তৎসছিত ফিনাইল্ মিশ্রিত করিয়া 

তরল বিষ-পদার্থ ঢালিয়! রাখিয়াছিলাম। তাহার 

উপর আলো সযেত ছোট লন রাখিতাম, উক্ত 

তরল বিষ-পদার্থ এমত অন্ন পরিমাণ দিতাম 

যাহাতে লন রাখিলে কেবলমাত্র তাহার ক্ষুদ্র পায় 

৪টা সামান্ত ডুবিয়। থকে ।* এস্থলে উল্লেখ আবশ্তক 
যে, আমর অ।লোতে এমত পরিমাণ তৈল দ্বিতাম 

যে, যাহাতে বাত্র ১০ট1 পধ্যত্ত জলিতে পারে । 

রাত্রি ১০টু। পর্য্যস্ত জলিলেই আমাদেক অতিষ্ট সিদ্ধ 

হইবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইবে। তাহার 

'. বেণী তৈল দিয়া আরে বেশী রাত্রি পর্ম্যস্ত আলে। 
জালাইলে অনর্থক তৈল ব্যয় হয় মাব্রঃ, কিন্তু বেশী 

কিছু উপকার পাওয়া যায় ন|। 
কপি ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রথায় আলো রাখিয়া 

কপির কট রোগ | 28৯ 
শি তন পি তি 

এই মহোপকার পাওয়। যায যে, সন্ধ্যার পরে রর 

লেদাপোফাগুলি যখন কপি ক্ষেত্রে আগমন করিবে 
তখন যদি তাহারা ক্ষেত্রের মধ্যে আলো দেখিতে 

পায় তবে তত্ক্ষণাৎ তাহার] অতি ব্যস্ততার সহিত 

এমন কি যেন ক্ষুধা তৃষা ভুলিয়াও এ আলোযুক্ত 

লণঠনের উপর বপিতে যায়, এবং প্রায়ই & লন 

নিয়স্থ তরল বিষে পড়িয় প্রাণ হারায় । এই 

উপায়ে সেই দ্বিন ক্ষেত্রে বত লেদাপোকা থাকে 

সকল গুলি যেন মন্ত্রের ম্ঠায় আলোক সন্নিধানে' 

আসিয়া বিষে ডুবিয়া মরিয়া যায়। আররাৰ্রি 
১০ চার বেণী আলে! জ্বালিয়। রাখায় লাভ 

নাই; তাহার কারণ এই যে, প্রজাপতি জাতি লেদা- 

পোকাদিগের কোমল পক্ষ ছুইটী অধিক রাত্রিতে 

শিশিরে এত ভিঙ্জিয়া যায় যে, তাহার] তৎকালে 

বৃক্ষ পত্রের নিয় দেশে ঠিক মৃতপ্রায় হুইয়। 
থাকে এবং অধিকাংশই গাছের গোড়ান্ধ দিকে 

আসিয়! থাকে, এই অবস্থায় তাহার তৎপর দিন 

বেশ রৌদ্র না উঠা পর্যন্ত থাকে । রৌদ্র উঠিলে 
তাহাতে পক্ষ ছুইটি শুকাইয়৷ গেলে তখন উড়িয়। 

যায়। অতএব বেশী রাত্রিতে এমতাবস্থায় তাহারা 
আর আলোর নিকট উড়িয়া আমিতে সম্পূর্ণ অপমর্থ 

হইয়া থাকে । এই কীটের শর £__ 

শিশির-পিক্তাবস্থায় যখন প্রাতঃকালে তাহারা 

কপি গাছের গোড়ার দিকে মুতাবস্থায় থাকে, 

0.1 0110 1115131২110 015, 

5০010 197 01) 1)111)01 1501791১621 7100 

৪01৮5 10100150501 081০০ 9190511- 

21018 1017) 005 ১01৮1511171) 1, 

1007 410 41২1)15 8১১ 08100050051 

1094 02.) 0৮) 1২5, 5 4854 78 025 1২5০6 

455, 6 316 ০02.) 15. 8, 85 725 0252 

৮111) 91001, 
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তখন পেচক রাও এক ক গ্রফার পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া 

ক্ষেত্রে গিয়া গাঙ্থের ভিতরে ভিতরে মাটিতে 

বিচরণ করে এবং এ লেদাপোকাগুলিকে খাইয়া 

ফেলে। 

থায়। গির্গিটি, টিকৃটকি ও এ কাঁটের বিশেষ 
শত্রু আর সব প্রধান শক্র টুন্টুনি পক্ষী, ইহারা 
অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষী একারণ গাছের পাতায় 
বদিলেও পাতা ভাঙ্গিয়। যায় না; একারণ ইহার! 

"পাতায় যে কীটের ডিম থাকে তাহ থায় এবং 
অতি ক্ষুদ্র কীটের শাবক হইতে বড় বড় কীট 

পর্য্যস্ত থাইয়৷ ফেলে। 

জগত্প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন যে, ফিনাইল 

সাবান গল প্রনৃতিতে কাজ হয় না, একথা যথার্থ । 

আবার আরক তেঞ্জাল করিয়। দিলে গাছ মরিয়া 

যায় একথাও সম্পূর্ণ সত্য এবং পরীক্ষিত। যেখানে 

ক্ষু্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ কীট থাকে তথায় লবণ চূর্ণ 
ছড়াইয়া৷ দিলে কীটগুলি মরিয়। যায় এবং গাছের ও 

কোন ক্ষতি হয়না । কপিপাত৷ হইতে পোকা- 

গুলি বাছিয়া৷ ফেলার যন্ত্রের মধ্যে একটু শক্ত 
্লকমের ব্রাশ দ্বারা অথব। হ্প্ম চিমটা- দ্বারা বেশ 
কাজ হয়। 

কপির কীট সম্বন্ধে যাহ! লিখিলাম এগুলি 

আমার নি পরীক্ষিত। 

কার্পাস চাষ । 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষো্তীর্ণ 

বঙ্গীয কষি-বিভীঁগের কর্মচারী 
শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। 

"তুল! চাঁধ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর 

হইয়াছে । দাম %* বার আনা। কৃষক অফিসে 

পাওয়! যায়। 

হক কাষ্ঠিক ৯ ১৩১৬ । 

রাত্রিতে, ভেকেও এর পোকা অনেক 

[১ম খ। 
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' পাট বা বান নালিতা। 

্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,নি লিবিত! 

৫ম অধ্যায়_-পাটের কাণ্ডের ঘরুভেদ ও পণ্য অস। 

( পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 

৩৪। আস ও ধোলা (1১100) 8110 

4১১101))), 

গাছের গায়ের এই ছাল (০০71৫ ) ভাগ নখ 

দ্বার চাচিয়া ফেলিয়৷ দিলেই তাহা: ভিতরের আস 
চক্রটি (19756 [979 ) দৃষ্টিগেচর ছয়। এই আস- 
চক্রের আসগুলি গুচ্ছাকারে অবস্থিত দেখ! যায়) 

এবং জীবিত গাছের গায়ে এই সকল আসগুচ্ছ 
নানাপ্রকার আটাল এবং কাষায় পদার্থ ( £01778, 

1'51113) ৮/2১03+ ]1)00111) 1)00169 ) দ্বার পরম্পর 

দুঢ়সংলগ্ন। জীবস্তগাছের এই আস চরুটি পৃথক, 

করিয়। হাতে লইয়া দেখিলে ঠিক চামড়ার মত 
মনে হয়। ইহার ভিতরের দিক ভাল কারিয়! দৃষ্টি 
করিলে প্রত্যেক পর্বমধ্যে (0040৭) এক এক 

স্থানে ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই সকল ছিদ্রই পত্র ও 
অস্কুরের সমাবেশ স্থান। বাজারের কিন। পাটের 
ও দ্রিকে দৃষ্টি করিলে এসকল ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই 
সকল ছিদ্রের ভিতর দিয়াই কাণ্ড হইতে আস ও 
শির] সকল বাহির হইয় পত্রের শির! ( ৮০1709 ) 

রূপ ধারণ কুরে। সিদ্ধ কর! কাণ্ডের একটি খঙের 
যোলাভাগটি ( স)161) ০. */০০) মাত্র গ্রহণ 

করিয়া যদি তাহা! সমানে লম্বালছি ছুই ভাগ করিয়। 

ভিতরের স'াসটি ফেলিয়া দিয়া যোলাটির প্রতি 
দৃষ্টি কর] যায় তবে যোলার গায়ে ও পর্বস্থানে 
(094৩৪ ) এরূপ শিরা নির্গমনের ছিদ্র দুষ্ট হয়। 



৭ম সংখ্যা] | ] পাট বা নালিতা ১৫১ 

'৩৫। আস ও শিরাচক্র 11/০- 
ঃ ডা 88011] 1)1111016 9110401)) 

আসচক্র (1১111001)) 0 1)096), জননচক্র 

€0811)10101) ) এবং যোলা (5161 01 ৮6১01) 

এই তিনটিই একত্রে আস-শিরাচক্র ([।৩- 
%8011101 1)01)019 ) নামে অতিহিত হয়। বস্ততঃ 

গাছের সমস্ত স্থায়ী অংশই আস দ্বার! গঠিত। এজন্য 

আস উত্তিদ্দেহের অস্থি স্থানীয় বলা যায়। উত্ভিদ্- 

দেহের. যাবতীয় পদার্থ ই আসনির্ষিত কামের 

ভিতরে অবস্থিত। কলাগাছ কি কচুগাছের কোষ- 

গুলি গাছ কাটিলে চক্ষু দ্বারাই দেখ! যায় কিন্ত 

পাট প্রভৃতি গাছের কোষ দেখিতে হইলে ক্ষুর 

দ্বারা পাতল! করিয়। কাটিয়া! অণুবীক্ষণে বসাইয়া 
দেখিতে হয়। তাহাতে পূর্ব কধিত নানাপ্রকার 

কোবযুক্ত চক্রগুলিও দেখা যায়। আস তিন 
প্রকার বল। যায় £__হ্ত্র আস (9011810০ ), (২) 

কাষ্ঠ আস (1127956 ), এবং (৩. মিশ্র আস 

(112010-001101989 )। কার্পাসের তুলাই বিশুদ্ধ 

হত্র অাসের € ০11) ) দৃষ্টান্তস্থল। বক্ষাদির 
কাষ্ঠ কাষ্ঠ অশাসের দৃষ্টান্ত । পাটের অ'াস মিশ্র 
অশাসের (1121001110৯ ) দৃষ্টান্ত । হ্থত্র অাস 

(০ ,দ ১১০) সাদা, কোমুল অথচ শক্ত, মস্থণ, 
এবং স্থিতিস্থাপক, এবং ইহার ভিতর দিয়া জল 
উপরে উঠিতে পারে (অর্থাৎ ইহার ০9111771110 

আছে )। কাষ্ঠ-অশাসে অঙ্গারের ভগু অধিক। 

ইহ! শক্ত হইলেও তঙ্গ-প্রবণ, এবং কর্কশ । ইহার 

স্থিতিস্থাপকতা! নাই এবং ইহ] জল টানতে অক্ষম। 

পাট মিশ্র আস গঠিত বলিয়! বয়ন কার্ষ্যের তন্ত 
উপযোগী নয়। পাটের ঘোলাটি কাঠ অপ গঠিত 
এবং ইহার ভিতর দিয়৷ নানাপ্রকার শিরা অথব! 
রস চলাচলের শিরার (17০৮৮05 ৮৯৯৮]৭) লামায় 

₹৫৯5৪]৭) আমাদের রক্ত চলাচপ্লর শিরার (701৮)) 
স্ঠয় গাছের শিকড় হইতে উর্দদিকে পত্র ও অঙ্কুর 

র্ধ্য্ত সর্বত্র বিস্তৃত এই সকল শিরা দ্বার প্রবাহিত 

হইয়! ভূমিস্থিত রস গাছের পত্র ও অন্ধুর পর্য্যস্ত 
আপাদ মণ্তক সঞ্চলিত হম, এবং পত্রাদির সবুজ- 

বর্ণ পদার্থ ( ০71)117)1]] ) যুক্ত অঙ্গ সকল বাঘ 
ও আলোর যোগে পাকস্থলীর চ্ায় কার্য করিয়া 

সেই রস প্রভৃতিকে ময়দা, (4770) ) চিনি, তৈল 
অণস ইত্যাদি নানাপগ্রকার ওপ্তিদ পদার্থে পরিণত 

করে। আবার সেই সকল উৎপন্ন ওপ্তিদ-পদার্থ 

চিনি প্রত্তির তরল আকারেরু জনন-চক্র এবং 

তাহার বহিঃস্িত আস চক্র ওবক্ধলের ভিতর 

দিয়া আবার বিপরীত দিকে শিকড় পর্য্যন্ত সর্বান্ত্ 
বিস্তৃত হয় এবং পাট প্রভৃতি গাছের জনন-চক্রের 

ভিতরের দিকে ষোল এবং বাহিরের দিকে অাস 

ও বন্ধলে পরিণত হয়, অথবা আলু কচু প্রভৃতিতে 
ময়দার (১1 ) আকারে মাটির নীচে এবং ধান 

গম প্রভৃতিতে ময়দার আকারে ফলের মধ্যে 

সঞ্চিত হয়। 

৩৬। পাটের আপের দোষ গু৭। 

পাট গাছের অশালই কৃষকের উপাদেয় শন্ত। 

এই অাসের দোষ গুণ সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাক! 

আমাদের কর্তব্য। আমরা সচরাচর যে পাটের 

অস দেখিতে পাই তাহ! ৪৫ হাত লম্বা ৭1৮ 

হাত লন্ব। পাটের আসই বুঝায়। পাট যত বেশী 

লন্ব] হয় ততই অধিকতর চিক্কণ ও মহ্ণ হয়। থে 

পাটের রং পরিষ্কার সাদ! বা ঈষং হুরিদ্রাভাবুক্ত 

এবং রেশমের মত উজ্জ্বল ও মস্থণ, কোমল অর্থচ 

দৃঢ়, স্ক্ম এবং লম্বা! অাসগুগি সব সমান, সেই 
পাটই বাজারে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়। পরিগণিত। যে 

পাটের রং ময়লা, আস অসমান, মোটা ও কর্কশ, 



৯৫৭, 
পপর 

জি ০০ 

নক সস সতত 

সংযুক্ত ও তঙ্গ প্রবণ, অথব! গোড়ার দিকে অধিক 

পরিমাণে স্ত্রাকারে শিকড়গুচ্ছযুক্ত সেই পাটই 
বাজারে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগনিত। তিগি (883) 

ও তাঙ্গের (11011) ) তুলনায় নালিতা পাটে কাষ্ঠ 
অশার্সের ভাগ অধিক এবং সেই কারণে ইহা অধিক- 

তর ভঙ্গপ্রবণ এবং বয়ন কার্য্যের অপেক্ষাকৃত কম 

উপযোগী । বিলাতে যাহার! বয়ন কার্দ্যে নাপিতা 

পাট ব্যবহার করে তাহার এ পাটের (গোড়ার 

সুত্র শিকড়যুজ্। অংশ ছাটিয়। ফেলিয়া বাকি অংশ 
মাছের তেলে ( 1910 011) ও জলে * মিশাইয়া 
তাহাতে ভিজাইয়। রাখিয়া পরে ধাতার ভিতর 

দিয় চালাইয়! অনেকট। নরম করিয়া! লয়। পাটের 
একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহ! নানাপ্রকার রং 
গ্রহণ করিতে পারে, এবং এই জন্যই বিলাতে 

রেশমাদির সহিত ভেজাল দিবার জন্য ইহ অনেক 

পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। পাটের জল 

গ্রহণ করিবার শক্তি (1208001)1011) ) অত্যন্ত 

প্রবল এবং শুষ্ক অবস্থায়ও পাটের মধ্যে প্রায় 

শতকর] ১০।১১ ভাগ জল থাকে, এবং সিক্ত বাম়ুতে 

পাট রাখিলে তাহাতে গ্রায় শতকরা ৩০ ভাগ 

পর্ধ্যস্ত জল পাওয়। যায়। পাটের প্রধান দোষ 

এই যে ইহ] জল লাগিলে সহজেই পচিয়৷ যায়, 
কারণ ইহার অশস মিশ্র স্থর ও কান্ঠ অশাস 
(118110-02]1801936 )1 এজন্য রৌদ্রে শুকাইবার 

সময় সতর্ক থাকিতে হয় যেন বৃষ্টি পড়িয়া তাহা 
ভিজিয়। না যায়। কার্পাসের তুলনায় পাটের 

আস অনেক নরম এবং নামান্য জল উত্তাপাদ্ির 

ক্রিয়াতেই পচিয়। নষ্ট হয়। কাষ্ঠ আস মিশ্রিত 

ক 01819 011 81011004012 90018 19 0111509 ৮1011 

৮8187 &1)000 12 86৫15 152 151015191)01)6 6801) 1718 

91 01808800035 0£ 0409, 

ফ্ষক-__-কার্ডিক, ১৩১৩। 
শী সি পর রস” এরর বারা» সত 

*" 

এবং অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ অশাস (111103 ) 

| ১০ম খণ্ড । 
০০০৮ এ ০ 

আছে বলিয়াই নালিত। পচাইয়া এত সহজে তাহার 
আস বাহির কর! যায়। অর্থনৈতিক সচিবের 

(17901707010 1120)01661) অধীনে পাটের তার 

বহন শক্তির ( (61510) ) পরীক্ষ। হইয়। দেখ! 

গিয়াছে যে দুই হাত লম্বা এক তোল! ওজনের এক 
কোধ পাট সচরাচর দ্রেড়মণ পর্যন্ত ভার বহন 

করিতে পারে। কোন কোন স্থলে ছুই মণ পর্য্যস্ত 
তার বহন করিতে দেখ! গিয়াছে। অনেক পূর্বে 

ডাক্তার রকসবর। তিত। পাট, যিঠ। পাট এবং শণ 

পাটের) শুষ্ক এবং আদ্র উভয় অবস্থার ভার বহন 

শক্তি পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছিলেন যে, তিত। পাট 

শুক এবং আর্দ উভয় অবস্থায় ১৬৪ পাউণ্ড (৮২ 

সের ), মিঠা পাট শুষ্ক অবস্থায় ১১৩ পাউও (৫৬২ 

সের) এবং আর্জ অবস্থায় ১২৫ পাউও (৬২২ সের) 
পর্য্যন্ত ভার চাপাইলে ছি'ড়িয়৷ পড়ে। শণ পাট 

শুষ্ক অবস্থায় ১৫০ পাউও (৮* সের ) এবং আর্ত 

অবস্থায় ২০৯ পাউও (১০৪২ সের) পর্যযস্ত ভার 

চাপাইলে ছি'ড়িয়। পড়ে । বোধ হয় তিনিও এক 

তোল ছুই হাত লম্বা পাট লইয়া! পরীক্ষা! করিঘ়া- 

ছিলেন। 

৩৭। পাটের আসাণু। 
আমর! এক কোষ পাট হাতে লইয়। তাহ। 

হইতে একটি মাত্র আস পৃথক করিয়া পরীক্ষ। 
করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাই ষে, সচরাচর 

আমর। যাহাকে একটি মাত্র পাটের অশস মনে 

করি, তাহাও একটু সতর্কতার সহিত নখাগ্র দ্বারাই 

পৃথক পৃথক অ।রও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসে বিভক্ত কর! 

যায়; যেন একট! অ'াসাণু আর একটা"অশাসাণুর 
গায়ে এক'প্রকার আট! দ্বার। সংযুক্ত হইয়। একটি 
বড় অাসের আকার ধারণ করিয়াছে । চলিত 

ভাষায় যাহাকে পাটের “ফেউ' বা “ফেউয়' বল 



সম মংখ্যা | 1 
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হম, চির কতকগুলি অ াসাগুরই সমষ্টি | সী 
পাউভার-( 1১167010110 1)0107১ যুক্ত জলে পাট 

কিছুদিন তিজাইয়। রাখিয়া আমরা দেখিলাম অঁ1স- 
গুলির পোড়। গলিয়] গিঘ্ন। অনেকটা 'ফেউ' বাহিন 

হইয়| পড়িল। ক্ষার জলে এবং অন্ন জলে অনেক 

কাল সিদ্ধ করিলে * আমাদের নালিতা পাটও 

কাপাসের তুলার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসাণুতে বিভক্ত 

হইয়া যায়। এই অশাসাণুর ১০।১২টি পরস্পর 
সমাবিষ্ট করিলে হয় ত ছুই ঠিন আঙ্গুল মাত্র লম্বা 
হইবে। অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিণে ঘেখাঞ্যায় 
এক একটি আঁসাণু ক্ষুদ্র নপের মত, পাশ্বঘয় সরু 
(91)11)110-5110])00), ততর ফাপা। জীবিত 

গাছে এই আসাণুগুলি নানাপ্রকার রসপূর্ণ আস 

কোষের (০011) বহিরাবরণপ্ধপে অবস্থিত ছিল, 

এবং [ সকল আসকোষের বহিরাধরণ যেন 

একটার গায় আর একটা যোড়া পাগিয়। আমাদের 

স্থপরিচিত দীর্ঘাকার পাটের আসের রূপ ধারণ 

করিয়ছে | 

৩৮। ক্ষার জলে পাটের রং শোধন। 

বিলাতের পাট ব্যবসায়ীদের অনুরোধে আমা- 

দের দেশে পাটের আস সম্বন্ধে সরকার পক্ষে যাহা 

কিহু রাসায়নিক পরীক্ষ। হইয়াছে, তন্ার! কৃষকের 

গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য আজ পধীত্ত নিগ্ধারিত হয় 

নাই। অনুরাগের কাধ্য এবং পয়সার কাধ্য স্বর্গ 

মর্ত্য তফাৎ। আমাদের দেশের রাসায়নিক পরীক্ষা- 
নি যেন সুকলই খাপছাড়া, বাতি খিশেষের 

শসার ০০ ০ তল শা পেস ৭ ০০০ 

ও. (71771538108 1000088 ঝিখুও টিনা 38110600118 
3) ৪১:04 51718001701 00080108019, 11050711501]. 111 
(111১ ৪8118 ৯)18015)08 (11818002185 8851 ৩1৫৬ 11) % 
501010105)11071091101078 2116৮ তাত 0 ৪0011110017 
1))09819, 10160 1181710356 211 আব 00008100170 [৫7 
501)0- 01 ন611)1801010 5010, 1]009 01700 11179 ৮৮111 0167) 
8০ 81158 019 17710 2. 711955 00£ 60197) 11008 ৬০০], 

পাট বা রা 

খেয়ালের চুদ | 
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গত শক ২ -৮স ৩ তত আতশত গে পপ্া 8 নি 
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একজন রান্ায়নিকের হয়ত 

থেয়াশ হইল, আর তিনি ছুই একটা পরীক্ষ1 করিতে 
আরন্ত করিলেন । বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে পঁছছিতে 

না পঁহুছিতেই হয়ত তাহার অন্ত খেয়াল হুইল, 

অথব। তাহার পদোন্নতি হইয়। তিনি অন্ত কারো 

চপরিয়া গেলেন। তাহার আরন্ধ রাসায়নিক 

পরীক্ষারও শেষ হইল। তিনি যর্দি বিলাতের 

দিকে অগন্ত্য যাত্রা ( অবশ্ত দিক ভুলিয়। ) করেন, 

তবে ত অপর কথাই নাই। জলের মত এদেশের 

পয়সা খরচ করিয়া ভিনি যে অতিজ্ঞত! টুকু লাত 

করিলেন, এদেশ তাহার ফল হইতে,যোল আনাই 
বঞ্চিত হইল। সৃষ্টান্ত স্থলে ডাক্তার ওয়াট (510, 

ডাক্তার বর্কিপ (13000111) বা ডাক্তার প্রেইনের 
(1১100) নাম করা অসঙ্গত হইবে না। পাটের 

আশাসের রং পরিষার করিবার জন্য রাসায়লিক 

উপায় উত্তাবনের সুচন। মাঝ হইয়াছিল | অর্থ- 

নৈতিক চিবের অধীনে কষা জল ঘার পাটের 

রং শোধনের কয়টি পরীক্ষা হইয়াছিল £-যথা (৯) 

পচন ক্রিয়া সধাপন হইবামাএ কতকণ্ুপি পাটের 

অপান লইয়া শতকরা ২ তাগ সোডা সালফেট 
€৯90110177 ১111)11019) যুদ্ত জলে ১০ মিনিট কাল 

ভিজাইয়া রাখ! হইয়াছিল; (২) কশুকগুলি পট 

আবার এ জলে ৩* মিনিট কাল ভিজ|ইন্ব! রাখা 
হইয়াছিল। পরে (১) এবং (২) পরীক্ষার পাটের 

এ ক্ষার জল নিওড়াইয়া, ভাল জলে ধুইয়া নিও ড়া- 

ইয়া রৌদ্রে শুকান হইয়াছিপ, (৩) পচন ক্রিয়া 
সমাপন মাক্র আর কতকগুলি পাট লইয়। শতকরা 
২ তাগ সোডা ( ১০101)) 00115010519 ) যুক্ত জলে 

কিছু কাল তিজাইয়। পরে এ ক্ষার জলে কিছুকান 
সিদ্ধ করিয়। ঠা হইলে পর, এ ক্ষার জলে 

নিঙড়াইয়া, ভাল জলে ধুইয়া নিড়াইয়া প্র পাট 
রৌদ্রে শুকান হইয়াছিল। (৫১), (২) লবুং (৩) 



১৫৪ 

পরাক্ষাতে আধমণ পাটের জন্য ২৫ সের ক্ষার 

জল ব্যবহার কর! হইয়াছিল। (৪) কাষ্ঠ ভম্মযুক্ত 

জলেও এরূপ ৩টি পরীক্ষা কর! হইয়াছিল। প্রথম 
পরীক্ষাতে তেঁতুল কাষ্ঠের ভম্ম, দ্বিতীয় পরীক্ষায় 
বাবলার ( 4০4017 ) ভন্ম এবং তৃতীয় পরীক্ষাতে 
কলাগাছের ভম্ম ব্যবহার করা হইয়াছিল। ২৫ 
সের জলে দ্েড়সের কাষ্ঠভম্ম যোগ করিয়া, তাহাতে 

পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বের মত সদ্য পচান আধমণ 

পাট তিঞ্জাইয়৷ পরে ২* মিনিটকাল'পিদ্ধ কর] 

হইয়াছিল, এবং ক্ষার জল নিঙ্ড়াইয়া তাল জলে 

ধুইয়। নিঙড়াইয়া এ পাট রৌদ্র শুকান হইয়াছিল। 
উল্লিখিত পরীক্ষাগুলির কোৌনটাতেই ভাল ফল 

পাওয়। যায় নাই। বরং তাহার বিপরীত ; কারণ 

আ'সগুপির রং কতকট। লাল আতভাযুক্ত হুইয়! 

পড়িয়াছিল। পাটের রং পথিষ্কার করিবার জন্ত 

এই সকল পরীক্ষার স্থচনা তিন্ন আর কোন বিশেষ 

চেষ্টা হয় নাই। আমর! শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে মৌর্কা। 
আস (971)31177) এবং বিলাতি কেওয়ার আস 

(7৮৮9) লইয়। ব্র'চিং পাউডার (10180101706 
(০৬101) ব্যবহার দ্বার রং পরিষ্কার করিবার 

চেষ্ট। করিয়াছিলাম। যণ্দও তাহাতে রং কতকট। 

কুষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী | 
১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২ (২) _সবজীবাগ ॥০ (2) ফলকরু ॥* 

৪) মাল ১২ (৫) [157082 01. 91811000 ১৭ 

€ (৬) ০6৪0০ 001001651৮০? €৭)পশুখাদ্য |, 

(৮) আহুর্বেদীয় চা 1০, (৯) গোলাপ-বাড়ী &*, 

(১০ মৃত্তিকা-তন্ব ১২, (১১) কার্পান কথ! ॥* 

(১২) উত্ভিদরধীবন ॥*-যন্তস্থ। পুস্তুক ভিঃ পিং তে 

গাঠাই।, "কৃষক" আফিসে পাওয়। যাঁয়। 

কষক-_কারিক, ১৬১৬ [ ১০ম খণ্ড। 

পরিষ্কার হইয়াছিল কিন্তু সেই সঙ্গেই পাটের “ফেউ' 

বা অশাস ণুগুলি পৃথক হইতে আরস্ত করিয়াছিল। 
আর একবার পরীক্ষা! করিতে গিয়৷ আমর! সাবান 
জলে আস ধুইয়। তাহার রং বেশ পরিষ্কার সাদ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। যাহ] হউক উল্লিখিত 

পরীক্ষাগুলির মধ্যে কৃষকের গ্রহণযোগ্য কিছুই 

নাই। 

পাটের আসের রাসায়নিক 

বিশ্লেষণ ফল। 

অর্থ নৈতিক বিভাগের অধীনে একবার পাটের 

অশাসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া! তাহার ফল 

প্রকাশিত হইয়াছিল ( 40701016010] 1,986) )। 

যদিও এক আধটা রাসায়নিক পরীক্ষার ফলের উপর 

নির্ভর করিয়া! কোন সিদ্ধান্ত কর! অসঙ্গত, তথাপি 

যে টুকু হইয়াছে তাহাই আমাদের গ্রহণযোগ্য। 
“নাই মামা থেকে কাণ। মামাও ভাল।” পাট 

গাছের পাঁচ প্রকার অবস্থার পাট পৃথক পুথক বাহির 

করিয়] সেগুলির রাসায়নিক বিখ্ষেধ ফল পরস্পরের 

সহিত তুলনা কর] হইয়াছিল । £--€৯) পুর্ণ বিকাশ 
প্রাপ্ত অথচ ফুলের কলি ধরে নাই এই অবস্থায় 

কাঁটা গাছের পাট বাহির করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষা 

করিয়। দেখ। গেল যে, (ক) তাহাতে জলের ভাগ 

(17001800178 ) শতকরা! ১১৭৫৫, (খ) পাংশু ব। ধাতব 

পদার্থ (891) ) শতকর। ১১ ভাগ, (গ) বিশুদ্ধ সুত্র 
আস (০০1101989) শতকর] ৭৪ ভাগ। (২) 

সেইরূপ আবার ফুলের কলি ধরিয়া ফুল ফুটিবার 

পুর্বে কাট। গাছের প।ট পরীক্ষা করিয়। দেখা গেল, 
তাহাতে (ক) জণের ভাগ শতকরা ৮৭৪, (খ) 

পাংশু' বা ধাতব পদার্থ ১:১ তাগ এবং বিশুদ্ধ শৃত্র 

আসের পরিমাণ শতকর] ৭৬৪ ভাগ (৩) আবার 

ফুল ফোটার পর অথচ ফল ধরিবার আগের কাটা 

৩৮ । 



৭ম সংখ্যা । ] 

গছের পাট পরীক্ষা! করিয়া দেখ! গেল তাহাতে 
কে) জলের ভাগ ১০৭, (থ) পাংশু ব ধাতব 

পদ্দার্র্থর ভাগ ১৪ এবং (গ) বিশুদ্ধ স্ত্র আস শত- 

কর। ৭৪১ ভাগ। (৪) রূপে আবার ফল ধরিয়। 

এ ফল পাকিবার আগে কাট। গাছের পাট পরীক্ষ। 

করিয়! দেখা গেল তাহাতে (ক) জলের ভাগ শত- 

কর। ৭৪ ৮। অবশেষে (৫) ফল পাকিলে পর কাটা 

গাছের অশাস পরীক্ষা! করিয়। দেখ! গেল তাহাতে 

(ক) জলের ভাগ শতকর! ৯৭২, (খ) ধাতব 

পদার্থের ভাগ শতকরা] '৯ এবং হুত্র অ1সেরঃভাগ 

শতকর1 ৭৬:৪1 বিলাতের কলওয়ালাদের পক্ষে 

পাটের হুত্র অণাসই মুল্যবান এবং যে সময়ে কাটিলে 
পাটের মধ্যে শ্ত্র অপাসের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 

পনট বা নালিত। , ৯৫৫ 

অধিক, তখন কাটাই তাহাদের পৃক্ষে লাভজনক । 

উল্লিখিত -পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ফল পাকিলে 

পর কাটিলেই পাটের মধ্যে সুত্র অণাসের পরিমাণ 

সর্বাপেক্ষ। অধিক থাকে (শতকরা ৭৬:৪ ভাগ )। 

ইহার পর দ্রেখা যায় কলি হইয়া ফুল ফুটিবার পূর্বে 
কাট। পাটে সর অসের পরিমাণ অধিক (ধত- 
কর। ৭৮২ ভাগ )1 তবে আরও ৫1৭ বার এইরূপ 

পরীক্ষা, না হইলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 

যায় না।, তার পর যতদিন হ্ত্র অসের পরিমাণ 

দুষ্ট পাটের মূল্যের তারতম্য না. হয়, ততদিন 
“আদার বেপারির জাহাজের খবরের” স্তায় আমা- 

দের কৃষকেরা এ বিষয়ে মনোযোগ না দিলেও 

ক্ষতি নাই। | 

€1]1)5 195111650৫6 01)618)1011] 00913181501) 001)) & 10707)1)য 01 1009 /১1510101000781 15610611০01) 10919 ৬ : 

[,08ন 1) (76118 0১9 [5১৪ 1)% [4885 1) 4৩7 

১11801779, 81), 17511005918 0001711050101)- (:611681086, 80010081706, 11191101৮ 

(€) ৫) (০) (4) 
1. 08 308৮ 1১910161001 ঙ 

01108 &11)971 »০৯1165 111 &2 109 ৪ 74 108 32 2 

2, 078৮3178197 100 

700619 81)1)9%1 ০০ 874 1.1 82 1116) "47 7) 107 92 

3. 076 81007 11105৮68111 ০৮107 1 97 116 '()0) ৪ 241 1510 282 

4. 0980৮ 11056 201৫7 1701 

&])7০815 -ত, »০০19 11 ৪-0 180 4 748 8 3372 

5077 %/1)01) 0100 01011095879 
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(05557165010 101 5 00058 10 2 1701]10)0 ০৪1 5011161917 (66ত 200 0001, 40761)00))5)1 08119010 81108 

(০)---7986116 007 11001111009 2165৩, 

(০) 73151110507 110000110) 5 ৬6৭15 8601010108 (867 10061 060৮ ৪(1070:51]) ) 1112 9০ 

(17179507706 5160) 2 0011 5010000 9£ 0808010 0110018 01 30 1092 060৮ ৪(:01)8618, 



১৫২১ 
সপ হী হাইটহিদাটিঙ্গতীত রিনি 

লি সত * সই কাত ৭.০ সুসান এ ৭1 পেপে শখ স্বর ৩ -্উ. তি দাত 02 ১ 

কার্তিক_-১৩৯৬। | 
সপ সপ স্পিন পা 

পক্ষী পালন | 
এরি 

বিশুদ্ধ নিরামিষতোজনের পক্ষপাতিগণ যাহাই 
বলুন ইহা এপধ্যস্ত নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় 

নাই যে, উদ্ভিজ্জ্য পদার্থ ভিন্ন মানুষের আর কোন 

শ্রেণীর আহার্ধ্য আঁবশ্থাক হয় না, কিন্বা উপযুক্ত 

পরিমাণ প্রাণীজ দ্রব্য মানব শরীরের পক্ষে 

অপকারী। পক্ষান্তরে ইহা বরং কতকট। প্রমাণিত 

হইয়াছে যে, শরীরে শঘ্ব শীন্ব বলাধান করিতে হইলে 

দুঞ্চ, মাখম, ঘ্বৃত, ভিম্ব প্রভৃতি আনশ্বক। সুতরাং 

গ্রাণীজ থাদ্য অনাবশ্তক ইহ] বল! যায় না। আমা- 

দের এস্লে আমিষ নিরামিষ ভোজনের গুণাঞ্জণ 

বিচার উদ্দেশ্ত নহে। আমাদের পক্ষে ইহা জানিলেই 
যথেষ্ট হইল যে সংসারের অধিকাংশ লোকই আমিষ 
তোবী এবং তাহাদের জন্ত প্রত্যহ কত অগণ্য 

পশু পঙ্গী প্রভৃতি নিহত হইতেছে। 
পক্ষী মনুষ্যের অন্যতম থ।দ্য। আমুর্কেদীয় 

শান্ত জঙ্গল ও বিক্ষির মাংসের মধ্যে মুগ ও 

পক্ষী গ্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

এতদেশে অরপ্ত কুকুট মাংস হিন্দুগণের নিষিদ্ধ 

থাময। কিন্ত হাঁস প্রভৃতি তাহা! নঙহ। হাস 

রি *্মফ-_কাতিক। ১৩১৬ । 

স্ তি পশ সপন সপ আতা বি পর "৯ পলি শী 

সত সি ০ ও বটি "৯টি ক্স "৮" স্যার "৬ ৫৮ ৬০০ »-৮- 

রব 

১ম খগড। 
০৭ পাপী এ পপ স্পা পিন জ ্ৈ ৪4৮ টে 

শ্রথতি সারার দিন বারা পাপিত হইতে 

পারে। ব্যবসায়ের জন্ত পক্ষী পানগন এপর্য্যস্ত 

এত বেশে প্রচলিত হয় নাই। সাধারণতঃ ' নিন 

জাতীয় লোকেরা হাস অথব! মুরগী পালন করিয়া 

থাকে এবং তাহাদের আবশ্তক মত পক্ষী রাখিয়! 

উদ্বত্ত পক্ষী সমূহ বিরুমু করে। 

বিগত ছুই বৎসর হইতে পূর্বববঙ্গে পক্ষী 
পালনের উন্নত উপায় প্রবন্ন এবৎ উৎকৃষ্ট জাতীয় 

পক্ষী উৎপাদনের জন্য উক্ত স্থানের গভর্ণমেন্ট 

সচেষ্ট হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গে পক্ষীর ব্যবসায় 
অনেক দিবস হইতেই রহিয়াছে । হাস, মুরগী ও 

অগ্ভান্ত পক্ষী উক্ত গান হইতে অনেক পরিষাণে 

একদিকে কলিকাত1 ও অন্যদ্দিকে ব্রদ্ধদেশে রপ্তানি 

হয়। বিগত বৎসর চট্টগ্রাম বন্দর হইতে চারি 
লক্ষ টাকার হাস, মুরগী ও ভিম্ব চালান যায়; 
তন্মধো দুই লক্ষ টাকার মাল নোয়াখালি হইতে 

আইসে এবং জ্রিপুরা ও চট্টুগ্রাম প্রত্যেক স্থান 

হইতে এক লক্ষ টাকার মাল আইসে। 

ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি-এই তিন 

স্থানই ই1স, মুরগী প্রস্থৃতি পালনের প্রধান ক্ষেত্র । 

আবার এই ছুই জেলার মধ্যে নোয়াখালিই এ 

বিষয়ে অধিক অগ্রসর । এই জেলায় সর্বত্রই মুরগী, 

হাস প্রভৃতির চাষ আছে। প্রত্যেক মুসলমান 

গৃহস্থের ঘরে ২1৪টি মুরগী থাকে এবং ৪1৫টি গৃহস্থের 
মধ্যে একটি করিয়া মোরগ থাকে । চৌমোহিনী 
হাট, কেসের হাট, পঁঁচগাছিয়া হাটই প্রধান 

রপ্তানির ক্ষেত্র; কারণ এই সকল হণটে চট্টগ্রামের 
মহাজনদিগের লোক থাকে । নোয়াখালি জেলায় 

সম্প্রতি হাসের ব্যবসায় ও উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে। ফেনী, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ, 

লক্ষীপুর ও ম্ধারাম প্রভৃতি স্থানের বিলে বড় বড় 

হাসের পাল প্রতিপালিত হয়। 



৭ম সংখ্যা। ] 

নোয়াখালি জেলার মুরগীর মধ্যে নিয়লিখিত 

জাতি গুলি অধিকতর উল্লেখধোগ্য (১) 

কলঙগ--প্রায় বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম জাতীয়, (২) তান্ুলি-_ 

স্বপদ্র-বিশিষ্ট, (৩) বর্ণা-_গুহপালিত জঙ্গলী মুরগী, 
(8) করকনাথ-_কঞ্চবর্ণতণ (৫) হাবমি--পালক 

কোকড়ান। পায়ে পালকের অভাব, এবং পায়ে 

যথেষ্ট পরিমাণে পালকের সমাবেশ এই ছুইটিই 
নোয়াখ।লির মুরগীর সাধারণ লক্ষণ। ১৮ মাস 

বয়স হইলেই মুরগী এবং তিন বৎসর হইলে মোরগ 
যথাক্রমে বুড়। হইয়! যায়। এই সময় ইহাদিগকে 

মারিয়া! ফেল! হয় কিন্বা বিএ্ুয় করা হয়। অপরা- 

পর জেলা অপেক্ষা নোয়াখালিতেই অধিক পরি- 

মাণ থাসি মুরগী পাওয়াযায়। দায ॥%* হইতে 

১০ আন1। ৫1৯ মাসের সময় এই সমস্ত মুরগীকে 
থাসি করা হয়।' এক একাট গৃহস্থ প্রত্যেক হাটে 
২১টি মুরগী বিরুয় করে। এইরূপে মাসে তাহা- 
দের ৩২৪২ টাক] হয় অর্থাৎ বৎসরে ৩৬২ হইতে 
৪৮২ টাকা হয়। হাস পালনে বৎসরে ২৪২ 
টাক হইতে পারে। হাস রাখিলে প্রায় ৮১০টি 
রাখিতে হয়। হাসের ডিমের দাম শতকরা ১৫ 

হইতে ২২ টাকা 
প্রত্যেক হাটে চট্রগ্রামের মহাজনগণের এজেন্ট 

থাকে । ইহার! প্রত্যেক ডজনে চারি আন! কষি- 
সন পায়। . ফোড়েরাও আবার এ হারে কমিসন 

পায়। হাসের ডিমের প্রত্যেক হাজারে কমিসন 

॥* আনা। ফেনী এবং চৌমোহিনী এই দুইটি 

রেলওয়ে *ক্েসন হইতেই অধিকাংশ মুরগী চালান 
হয়। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যেসমস্ত হাস, যুরগী 
অথবা ভিথ্ব রণ্ডানি হয় সে সমভ্তই. ব্রদেশে 
যায়। শুনিতে পাওয়া যায় যে ব্রন্ধজদশে একট। 

সাধারণ মুরগী ॥/* আনা হইতে ১২ টাকা এবং 

সের ডিম €১* হইতে /* আন। মূল্যে বিক্রয় হয়। 

পক্ষী পালন । ১৫৭ 

অনুস্ানে জান! গিয়াছে যে, বৎসরে নোয়াখালি 

জেল। হইতে ২১১০০৩ ইাস'ও মুরগী ও ৩৪০০৬ 

ঝুড়ি ভিম রপ্তানি হয়। চুপগ্ঘার। ডিম্ব সংরক্ষিত 
হয় এবং ১৮৮০ ডিম্ব সংরক্ষণ করিতে ৬* অথব। 

০ আনার চুণ আবশ্তক হয়। 

ট্টগাম গলার কয়াগ্রামের কতিপয় ব্মুবসায়ী 
রেছগুনে ডিম চালান দেয়। সাতকনিয়। গ্রামেও 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস ও মুরগী প্রতিপালিত হয় এবং 

এই স্থান হইতে অনেক হাস, মুরগী বপ্তামি হয় | 
কিন্ত চট্টগ্রামের বিশেষ জাতীয় মুরগী আনওয়ার 
থানায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই থানায় তায়া- 
পাড়া, চাপাতলী, মহাদেবপুর শু কুশরপাড়ায়ই 

উত্তম মুরগী উৎপাদিত হয়। উক্ত বয়েক গ্রামে 

দেশী মুরগী একবারেই নাই। চট্টগ্রামের একটি 

গৃহস্থ ২ছি মুরগী রাখে। উহ! হইতে বৎসরে ১০। 
১৫টি মুরগী পাওয়া যায় এবং এক জোড়া ৩$ টাক। 
মূল্যে বিক্রয় হয়। এইস্থলে প্রায় ৫০০ গুহস্থের 

বাস। কিন্তু তাহারাও আবশ্তক মত মুদ্বগী সরবরাহ 
করিয়া উঠিতে পারে না। এই বংশীয় মুরগীর নাম 
ইয়েসেন এবং ইহার ছুই জাতি £-_-কলক্ষ এবং 

ঘাগস্। বিগুদ্ধ চট্টগ্রাম জাতীর মুরগীর কানে সাদ। 
দ্রাগ আছে এবং লক্ষণযুক্ত মুরগীর দাম অধিক । 

লঙ্গপাম নামক মুরগীর সহিত চট্টগ্রাম মুরগীর পাল 

দিলে অধিক সংখ্যক ডিম্ব প্রসবের উপযুক্ত মুরগী 

জখ্সিতে পারে। এইরূপ একাট বিশেষ বংশ উৎ- 

পাদনের চেষ্টা হইতেছে। | 

পূর্বেই বলা হইয়াচ্ছ যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
গতর্ণমেণ্ট হাঁস, মুরগী প্রভৃতির বংশোন্নতির জন্য 

যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছহেন। এই জন্ত বিশুদ্ধ লুজ- 

সাম» বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম ও লাঙ্গসাম ও বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম 

একত্রে রাখিবাঁর জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগুদ্ধ 
চট্টগ্রাম ও লাঙ্গসামের সম্কধ হইভে ভিম্ব পাওয়। 
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যাইতে পারে। ইহ] বল। বাহুলা যে পূর্ববঙ্গ ও 

আসাম গভর্ণমেন্ট কুষিকার্ষেয আমাদের বঙ্গ গভর্ণ- 

মেণ্ট অপেক্ষ। অনেক বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইয়া- 

ছেন। এই হাস, মুরগী প্রভৃতির উন্নতি সাধনের 

চেক্ট] তাহার অন্যতম প্রমাণ । আমর আশা করি 

যেত্তাহাদের এই উদ্যম দেশ মধ্যে একটি লাত- 
জনক ব্যবসায়ের স্থষ্টি করিবে। 

পত্রাদি | 

নারিকেল গাছের কীট রোগ ও 

বাকু ধান্য। 

৫ শ্ীচন্ট্রভূষণ সরকার, কলিকাতা । 

ছুই প্রকর কীট দ্বারা নারিকেল গাছ আক্রান্ত 
হয়) -১। (01058 11011060704 ইহ] সর্বজন পরি- 

চিত “গোবর” পোকা, ২। 

শ111001001115 1 প্রথম প্রকার পোকাই নারি- 

কেল গাছের কচি পাত ও কোমল শাসন খাইয়। 

ফেলে। একটি মোট! তার ছিদ্রের ভিতর দ্রিয়! 
চালাইয়! দিলে অনেক সময় লুক্কান্ষিত পোকাকে 

মারিয়া ফেপ। যায়। ইহার কীড়। গোময়ন্ত,পে 
থাকে এবং এই গুলি একবারে ধ্বংস কর] উচিত। 

শোষোক্ত কীট পূর্বাপেক্ষ৷ ছোট ও রক্তাত ধুসর 
বর্ণের। যে স্থানে “গোকরং” পোক] বৃক্ষে ক্ষত করে 

সেই স্থানে ইহার] ভিম পাড়ে। এতদিন নারিকেল 

ছাড়ানর সময় যে সমস্ত ক্ষত থাকে তাহাতেও 

ইহার! ডিদ্ব প্রসব করে। কাড়া জঙ্গিয়া ক্মশঃ 
গাছের শাস খাইতে থাকে এবং অবশেষে নারি- 
কেলের তন্ত বিজড়িত পুত্তলিক! গ্রস্ত করে। 

111151001)01)1)90178 

রুষক--কার্ডিক, ১৩১৬। [ ১০ম খণ্ড । 

এই' পুস্তলিক! পতঙ্গ হইয়! অসংখ্য কীট প্রসব 
করে। প্রতিকার ছুই প্রকারে করা যায়। প্রথমতঃ 

ভিথ্ব প্রসব নিবারণ এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রস্ত কীট 'নষ্ঁ 
করণ। ১ম প্রকারের প্রতিকার করিতে হইলে 

বৃক্ষ গাত্রে ক্ষত স্থানে নেড়াসিজের আঠা, বালি ও 

আল্কাতরার মিশ্রণ কিন্ব। একান্ত অভাবে কাদ। 

প্রয়োগ আবশ্যক । ২য় শ্রেণী উপায় সমূহের মধ্যে 
বিশেষরূপে আক্রান্ত বক্ষ ন্ট করা, তার প্রবেশ 
করাইয়া! পোক। মারিয়! ফেল! কিন্ব। কার্বন বাই- 

সলফাইড নামক বিষাক্ত পদার্থ হ্বারা পোকা মারিয়া 

ফেলা অন্যতম উপায়। [কঃ সঃ। 
রা পজেিরাতে 

আস্কুর গাছ ছটা ও উহাতে সার 

প্রয়োগ । 

শ্রীনরেন্দ্র মারায়ণ রায়। 

কারিক ঘাসের শেষে বৃষ্টি শেষ হইয়া! গেলে 

গাছের নিচে হইতে মাটি তুলিয়া! ফেলিবে। ইহার 

পর এক অথব! দেড় মাপ শিকড় অনাবৃত অবস্থায় 

রাখিতে হইবে। এই সময় গাছের পাতাও ঝরিয়। 

যইবে। পাতা ঝরিয়। গেলে আবশ্বক মত ডাল- 

পাল! ছণাটিয়া দিতে হুইবে। পোষ মাসের শেষ 
নাগত সার দিয়া গাছের নিয়ে তাল করিয়। মাটি 

দিতে হইবে। পুরার্তন গোবর সার, মনুষ্য মল 

অথব| মত্স্ত সার আঙ্গুর গাছে প্রয়োগ করিলে 
উপকার দূর্শে। নিমুপিখিত মিশ্র সার বিশেষ 
ফলপ্র্দ £--একটি বড় ও গভীর গর্থ করিয়। 
তাহাতে যথেষ্ট পরিম।ণে টাট ক] গোবর ফেলিতে 

হইবে । পরে কতক পরিমাণে খৈল জঙ্গেফুটাইয়। 

গলাইয়৷ লইতে হইবে। খৈল গলিয়৷ গেলে উহার 
নহিত সম পরিমাণ গুড় ও অল্প মাত্রায় চুণ মিশাইয় 
পূর্বোঞ গোবরের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ গর্ত বন্ধ 



৭ম সংখ্যা । | 

করিয়া দিতে হইবে। ছুই এক মাসের খধো 

সমস্ত পচিয়। সার হইয়া যাঈবে। তখন উহা 
তুলিয়া নূতন মাটি মিশাইয়৷ আঙ্গুর গাছে দিতে 
পার] যায়। [ কঃ সঃ। 

প্রাদেশিক কবি সংবাদ । 
(৫8 

বঙ্গদেশে নীলের আবাদ ১৯1 
বঙ্গদেশে নীলের আবাদ ক্রমশঃ কমিয়। যাইতেছে । 

বিহারেই নীলের আবাদ অধিক, কেন না চম্পারণ, 
মজঃফরপুর, দারবঙ্গ এবং পূর্ণিয়ায় প্রায় ১০,০*০ 
একরের অধিক পরিমাণ জমিতে নীল চাঁষ হয়। 

তদ্যতীত যশোহর ও নদীয়ায় যৎ্সামান্ত চাষ 

হইয়। থাকে । 

প্রতি বংসরই নীল চাষ কমিতেছে, তাতে 

আবার এবৎসর জল বায়ু নীল চাষের অনুকূল 

ছিল না। একেত বৃষ্টির অভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের 

প্রথমে বুনানি স্থুবিধা! মত হইল না, মে মাসে 

তাহাতে নীলের বিস্তর ক্ষতি হইল) শেষে আগষ্ট 

মাসে অতিবৃষ্টিতে নীল নষ্ট হইল। 

বর্তমান বর্ষে ১০৭১৭ একরে নীল চাষ 

হইয়াছে; বিগত বর্ষ অপেক্ষা ২৮০** একর এবং 

১৯০৭ সাল অপেক্ষা! ৪০১০০, একর কম। 

অনুমীন করা যায়যে মজঃফরপুরে ৮৮ অংশ, 

'সারণে ৯৭ চম্পারণ ও দ্বারবঙ্গে ৭২ অংশ ফসল 

হইবে7*কিন্ত পুর্ণিয়ায় কেবল ২২ অংশ মাত্র ফসলের 
অন্ুমন্ কর! যায়। সমগ্র প্রদেশে ২০১১৭ 

ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইতে পারে। বিগত 

বর্ষ অপেক্ষা ৬,৭০৯ মখ কম। 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ |: ৯০ 

তুলা চাষের বর্তমান. অবস্থ1 ; অক্টোবর 
১৯*৯।-_জলদি জাতীয় তুলার গ্রধানতঃ সা ওতাল 

পরগণা, ম।নভূম, সিংভূম, আঙুল, রশাচি ও সম্বল- 

পুরে আব!দ হইয়| থাকে এবং নাঁবী জাতীয় উত্তর 
বিহারে ও সিংছুমে চাষ হয়। আর সারণে প্রা 
সমস্ত আবাদী তুলার অর্দেক পরিমাণ *জনিয়] 

থাকে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আবহাওয়। তুল! 

চাষের অনুকূল বলিতে হইবে এবং ক্ষেত্রস্থ ফসলের 

অবস্থা, তাল। কিন্তু বাকুড়ায় এবং সাহাবাদের 

স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি ও জলগপ্লাবনে তুল। চাষের 

কিছু ক্ষতি করিয়াছে। অদ্যাপিও বাকুড়ায়, কটক, 

বালেশ্বর এবং আঙ্গুলে নাবী তুলার আবাদ আরন্ত 
হয় নাই। 

অনুমান ৩৪,১১৮ একর পরিমিত জমিতে 

জলদি তুলার চাষ হইয়াছে । বিগত বর্ষের জলদি 
তুল! চাষের পরিমাণ ৩১,২৬০ একর। অক্টোবর 
মাসের শেষ পর্য্যস্ত ২৭,৯৮০ একর পরিমাণ জমিতে 

নাবী তুলার আবাদ হইয়াছে বণিয়! অনুমান কর। 

হয়? কিন্তু বিগত বর্ষে এমন দিনে এতদপেক্ষ। 

অধিক জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়।ছিল। 

তৈল শশ্গ-_তিল ১৯*৯ ১*।--এবৎসর 
অনুমান ৩৫:৯০ একর পরিমাণ জমিতে তল 
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৯৬০ 

শস্তের আবাদ কর! হ্ই ইরাছে। কি ভারত; 

মেদিনীপুর, আন্ুল, মানভূম, সিংভূম, যশোহর, 
সাহাবাদ এবং বর্ধমদনে জন্মিয়া থাকে । বর্তমান 

হিসাবে গয়া, আঙ্কল এবং সিংভূমের তিলের 

আবাদী জমির পরিমাণ ধরা হয় নাই; কেনন! 

এই তিনটী স্থানের সঠিক হিসাব অদ্যাপি পাওয়া 
যায় নাই। নিগত বর্ষে ৫০,০০০ একর ভূমি তিল 
চাষে আবদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ প্রায় ৬৩,৪০০ 
একর জমিতে তিল চাষ হয়। 

সম্বলপুরে যে চাষ হইয়াছে তাহাতে ষোল 
আনার উপর ফসল হইবে আশা করা যায়। ২৪- 

পরগণায় পুর। হোল! আন|; বাকী জেলা গুলির 
মধ্যে ৪টী জেলায় ৯ হইতে ৯৯ অংশ এবং অপর 

৫চী জেলাতে ৭১ হইতে ৭৭ অংশ ফসল হইবে। 

সার-সংগ্রহ। 
আসি 

বিভাগীয় বিবরণ। 
রাজকারধ্যের সুবিধার জন্য বুগ্তিমিীন বৃটিশ 

গ্তর্ণমেপ্ট বাহাদুবু স্বয়েকটি জেল। লইয়! এক 
একটি বিভাগের (ডিভিসনের ) স্ষ্টি করিয়াছেন, 
এইরূপে কলিকাতা ও ঢাকার ছোটলাট বাহাদুর- 
ঘয়ের আরধকৃত রাজ্য মধ্যে অনেক গুলি বিভাগ 

আছে। প্রত্যেক বিভাগের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, 

ব্যবসা ইত্যাদি সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচন। 

করিতে আকাজঙ্ষ। করি; এইরূপ আলোচনায় 

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির অবস্থা-_ অর্থাৎ উন্নতি, বা! 
অধোগতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পার। যায়। 

প্রাচীন কালের অবস্থার সহিত বর্ভমান কালের 

কুষক_কার্ডিক, ১৩১৬ | [১ম খগ। 
নত শাছি ১ লা 

অবস্থার তুলনায় (এভতবিষয়ে অভিজ্পতা আরও 

পরিস্কট হইয়া উঠে। একেবারে সমুদয় বিভাগের 

বিবরণ প্রদ্ধান করা সুকঠিন ও অসম্ভব, সুতরাং 

আপাততঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগ লইয়াই আলোচন। 
করিব। চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, নদীয়। 
ও মুর্শিদাবাদ এই কয়েকটি জেল] লইয়া প্রেসিডেন্দী 
ভিতিপন। এই পঞ্চ জেলার যে যে বিষয় সম্বন্ধে 

আলোচন। কর! হইয়াছে, তাহাঁদের নাম প্যারা- 

গ্রাফের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি। 

ধান্য ও চাউল |_ স্ুপ্রসিদ্ধ “৫টি স্ 

ম্যান পঞ্জে যশোহর হইতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি 

লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ১৩৬ বৎসর পুর্বে সমস্ত 

যশোহর ও খুলন। অঞ্চলে যে পরিমাণে ধান্ত জন্মিত 

এক্ষণে তাহার সাড়ে তিন আনা রকম কমিয়! 

গিয়াছে। বাজারে সেকালে নুযুনাধিক ২৯ প্রকার 
চাউল বির্ীত হইত, এখন সতের রকম চাউল 

পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। গড়ে চাউটলর মুল্য 
পৌনে তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং খড়ের দামও 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । অতি হুঙ্মা ও 

ম্মবাসিত চাউল সেকালে সর্বত্র পাওয়৷ যাইত; এখন 
অতি কষ্টে তাহ! পাওয়া! যায়। বল] বাহ্ল্য, 

গাতী ও বলদের সংখ্য। অত্যন্ত হাস হইয়া! গিয়াছে 

এবং গোঞ্জাতীয় পণ্ড কোথাও আর বলবান নাই। 

গত ২৫৫ বৎসর কাল মধ্যে ন্যুনাধিক ছয়বার 

প্রবল দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। কৃষকের অবস্থা 
স্থানে স্থানে' ভাল থাকিলেও সাধারণতঃ হীন। 

অন্তান্ত জেলার কোন স্থানই উন্নত অবস্থা সম্পন্ন 
নহে। * 

পাট ৪ তুলা |-_প্রেসিডেন্সী ডিভিগনে 
পাট ও তুলার অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ নহে। চব্বিশ 

গরগণা জেলায় ১*৬ট1 কুঠি আছে, তৎপুর্ব্ বর্ষে 



৭ম সংখ্যা | ] 

৯৫টার অধিক ছিল না। থলে, চট, তুল! জাত 
বছু দ্রব্য, স্থতা প্রভৃতি এই সকল কুঠিতে তৈয়ার 
হইয়| থাকে। বর্তমান ১৯*৮-৯ অন্দে পাটের কল, 

দেশালাইএর কল ও ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি কার্যে 

১৯ট| কল বাড়িয়াছে। তত্ভিন্ন কাগজের কুঠি ও 

কলের কাম্য মন্দ হয় না। ইহাতে অনেক টাকার 
কাগজ তৈয়ার হয় এবং অনেকের অন্ন সংস্থান 
হইয়া থাকে। চব্বিশ-পরগণা জেলার অনেক 
কৃষক ধান্সের চাঁষ ছাড়িয়। দিয়! পাটের চাষ করিতে 

আবরস্ত করিয়াছে, তাহাতে তারা অধিকতর,লাভ 
ও সুবিধা দেখিতে পায়। মোটের উপর তুলা ও 
পাটের অবস্থা মন্দ্র নহে। 

কাগজ ।- কীকিনাড়। ও টিট।গড় এই ছুই 
কল সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্তমান বর্ষে এই ছুই কলে চল্লিশ 
লক্ষাধিক রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের কাগজ তৈয়ার হই- 
যাছে। ছিন্ন বস্ত্র ছিন্ন কাগজ, ঘ।স, খড়, পুরাতন 
পাট, থলে, চট, পুরাতন দড়ি, ছেড়া দরমা, পচ। 
পাতা প্রভৃতি কাগজ প্রস্ততের উপাদান । 

তাত 1--স্াতের তৈয়রী কাপড় প্রেপি- 

ডেন্সী ডিভিসনে এক সময়ে এর পরিমাণে পাওয়! 
বাইত, এখনও এই ডিভ্িসনের প্রত্যেক জেলায় 

হাতের €তয়ারী 'কাপড় অনেক পাওয়৷ যায় এবং 

ভাল তাল বন্্রও প্রস্তুত হইতে্প|রে। নবদ্বীপ ও 

্শোহর জেলায় হিন্দু ও মুসলমান তাতী অদ্যাপি 
বহুসংখ্যক দুষ্ট হইয়া থকে। শাস্তিপুর ও 
কুষ্টয়াতে আজও ভাল বন্ত্র পাওয়া ধার ।* আসাম 
ও পুর্ববঙ্গে, এখান হইতে বনু প্রকারের বনু বস্তু 
বপ্তানী হইয়া! থাকে । “মোহিনী হিপ” নামে 
একটি কাপড়ের কল সম্প্রতি এতদঞ্চলে প্রতিষিত 

হইয়াছে। গড়ে চিশ জন ব্যক্তি ইহাঁতে খাটিয়। 
থাকে। তন্তবায়দিগের অবস্থা কয়েক বৎসর 

২১ 

সবর-সংগ্রহ | ৯৩১ 

হইতে কিছু উন্নত, কিন্তু শ্বদেণী আন্দোলনে তাতী- 

দিগের অবস্থা যতটা উন্নত হওয়া] উচিং ছি 

ততট। হয় নাই। এই আন্দোলনৈ বোন্বাইবাসাঁর। 
অধিকতর লাভবান হইয়াছেন। কে কাপড় হইতে 

আ.রপ্ত হওয়ায় ততীর আয় যথেষ্ট হয় নাই। 

রেশম ও তসর।__মুর্শাদাবাদ জেলার 
ইহা অন্থতম প্রধান আয়ের উপায়। এই জেলাতেই 
তসর ও রেশমের প্রধান আড্ডা আছে। হ্উ- 
রোপীয় পুরুষের অনেক বৎসর হইতে রেশমের ক্ঠি 
চাঁলাইতেছেন। ' দেশী ভদ্রলোকদিগেরও সম্পত্তি 

আছে। লালবাগে যে আভা ছিল তাহ। উঠিয়া 

গিয়াছে । বেল সিক্ক কোম্পানী এক প্রকার 

বন্ধ বলিলেই হয়। মুশাঁদাবাদ জেল! হইতে রেশম 
ও তসর ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে রপ্তানী হুইয়। 

থাকে, ততিন্ন ইংলণ্ড, জন্মনী ও অহীয়া দেশেও 

ইহা প্রেরিত হইয়। থাকে | 

চিনি |-_ঘশোহর, খুলনা এবং চব্বিশ 
পরগণ! ও নবদ্বীপ গলার অনেক অংশে খঙ্ভ্বরের 
গুড় প্রস্তুত করিবার অনেক আড্ডা আছে। এই 

সকল অঞ্চল হইতে অনেক টাকার গুড় নানা স্থানে 

প্রেরিত হইয়া থাকে । পরিষ্কত চিনি প্রস্তুত করি- 

বার বন্দোবস্তও বহু স্থানে আছে। পৰিষ্কত চিনি 

তৈয়ার করিবার উপকরণ সমৃহও এখানে যথেষ্ট 

পাওয়। যাঁয়। সম্প্রতি ছুই এক স্থানে বিশুদ্ধ শর্কর। 

তৈয়ার করিবার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘশোহর 

জেলার কোটটাদপুরগ্রামে ৩৪ট] চিনির কুঠি আছে। 
বসিরহাটে ৩১ট। কুঠিতে প্রায় ৩৭ সহস্র মণ চিন্বি 
তৈয়ার হয়। খুপনা জেলায় ৯৫৪৭৩ মণ চিনি 
ইংরাজি ১৯০৮-৯ অব পাওয়। গিয়াছিল। চিনির 
কারবারেরু অবস্থা যোটের উপর মন্ব নহে। 
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জেল! এ বিষয়ে শ্রে। অনেক টাকার ও অনেক 

প্রকারের বাপন 'প্রতৃতি প্রস্তত হয়। নবদ্বীপ, 
জীবননগর, ধরমদহ, মতিয়ারী. মেহেরপুর প্রভৃতি 
নদীয়। জেলার অনেক স্থান পিতল ও কীপার 

্রব্য' প্রস্তুত জন্ত প্রসিদ্ধ। বাসনের অবস্থ কিছু 

উন্নত, কিন্তু বিদেশীয় এনামেল বাসন আমাদের 

দেশের প্রায় সব্বপ্রকার বাসনকে ধ্বংস করিতে 

বসিয়াছে। “ফুল” নামে আর এক প্রকর দেশীয় 

ধাতুর বাধন নান] স্থানে প্রস্তরত হয়, তণ্ডিনন নব 

পরিচিত আলুমিনিয়াম্ ধাতুর পাত্র বহু স্থানে 

প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 

. তৈল।- _দয়ানগরের “শত্তু মিল” তৈল 
কলের মধ্যে প্রধান। ইহ] মুশীদাবাদ জেলায় 
অবন্থিত। নবদ্বীপ জেলার মহেশগঞ্জের কল মন্দ 

নহে। সত্বাধিকারী-_মিষ্|র বিপ্রদাস পাল চৌধুরী 
(জমিদ্রার)। কিন্তু সর্ষপ তৈলের মূল্য কোথাও 

কম নহে, সর্বত্র ুর্ল্য এবং বিহুদ্ধ সর্প তৈল 

গ্রাপ্ত হওয়ার সুবিধাও অতি কম। এই কারণে 

রোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 

নীল, হস্তিদস্ত ও বিবিব।__নখন্বীপ 
জেলায় মহেশগঞ্জ গ্রামে ময়দার কল এবং জুতার ও 

চামড়ার কুঠি উত্তমরূপ চপিতেছে, কিন্তু ইহাদের 

কোন বিশেষ বিবরণ প্রান্ত হওয়। যায় নাই। 

রাণাঘাট মহকুমার গাগনাপুর গ্রামে ষ্কীং, মোজা 

প্রহৃতির কল প্রশিচিত হইয়াছে। মুখাঁদাবাদ 
জেলায় নীলের প্রাচীন কারবার একপ্রকার বন্ধ- 

প্রায়। যশোহরের মাগুর মহকুমা নীলের 
কারবার কিছু কিছু পরিমাণে এখনও চলে। এই 

মহঝুমায় হুইটী নীলকুঠি আছে। উৎসাহ অভাবে 

মুশাঁদাবাদ জেলায় হাতীর দাতের কাজ আর 

কুষক- কার্তিক, ১০১৬ | ১ম খণ্ড । 

চলে না, নবাশী আমলে খুব চলিত। বালুচর, 
জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি কয়েক স্থানে লোহার সিন্ধুক, 

গ্রিলটক্ক প্রভৃতির কতকগুলি কারবার ও কুঠি 
স্থাপিত হইয়াছে, তথায় এই সকল জিনিষ প্রস্তূত 

হইতেছে । ' সোরা' লাক্ষা, কাচি, সাবান, কাগজ, 

তাম[ক, ধন।ত, কন্ধল, প্রভৃতির জন্ত প্রেসিডেন্সী 

বিভগের কয়েক স্থানে কারখানা আছে। এই 
বিত।গে লাঙ্গল, গাড়ীর চাক] ও বলদ-শকট উত্তম- 

রূপে প্রস্তুত হয়। খুলনায় নৌক! তৈয়ার করিবার 
অনেক আড্ডা আছে। .ইট, টালী, মাটীর বাসন 
প্রায় সর্ধাত্র প্রস্তত হইতে দেখা! যায়। নাটাগোড়, 

কাদিহাটী ও গোপালপুর গ্রামের তৈয়ারী তাল। 

খুব মজবুদ ও স্থায়ী। বারাসতের এলাকায় বাছু 

গ্রামে ও দত্তপুককুরে আরও সুন্দরতর তালা প্রস্তত 

হইতে পারে। খড়দহ, পানিহাটী ও স্ুখচরের 

বুরুশ (137৯1) ) ভাল; বারাকপুরের এলাকায় 

সান্দলপুরের কচি অতি সুন্দর। মধ্যম গ্রামের 

হ্চ, দমদমার লগ্ন. মাদুর, ডায়মগুহারবারের বৃক্ষ- 

পত্র-নির্মিত থেলন। প্রভৃতি, নদীয়ার পুতুল, খাঁজে 

গ্রামের বাসন, কালীগঞ্জের হাড়ের জিনিষ এবং 

সাতক্ষীরার কয়েক প্রকার দ্রব্য বিশেষ প্রশংসার 

যোগ্য। 
শস্য ও অন্যান্য |-_তিল, হরিদ্রা ও 

গোধৃমের অবস্থা মণ্দ, কারণ গত ষাট বৎসর 
মধ্যে ইহাদের পরিমাণ প্রায় তিম গুণ কম হইয়া 

গিয়াছে । সর্প আরও অল্প। মসুর, অরহর, 

মুগ ও মটর দাইলের অবস্থা মধ্যম । "বিরি কঙগাই 

বা তেউটী (কাল কলই) এই বিভাগে সামান্য 

জন্মে। মূল্য বিশেষ বৃদ্ধ পায় নাই।' পোস্ত খুব 
কম জগ্সিয় থাকে । স্থানে স্থানে লঙ্কা (গাছ 

মরিচ ) যথেষ্ট জন্মে। মৎস্তের পরিমাণ বর্ধিত 

হইতেছে। ধনে সর্কা স্থানে জন্মে না। 
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সাধারণ অবস্থা |।- বিগত একশত বর্ষ 

কাল হইতে হিসাব ধরিলে দেখ! যায়, প্রেসিডেন্সী 
বিভাগের নগর সমূহের অবস্থা একটু উন্নত কিন্তু 

গ্রাম সমুহের অবস্থা অত্যন্ত অবনত । রেলওয়ে, 

টাম, তারঘর, ডাকঘর, বৈদ্যতিক আলোক, 
গ্যাসের আলোক, জাহাজ, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি 

দর্শন করিয়। অনেকে উন্নতির কথা কঠিতে পারেন, 

কিন্তু তাহাতে প্রজ। সাধারণের অবস্থার পরিবর্তন 

হয় নাই ; শ্াদি ব ভোজ্য দ্রব্যাদ্রির মূল্য কমে 

নাই। প্র বা কৃষকের অবস্থা দেখিলে বো হয় 
কবি যাহা গাহিয।ছেন তাহাই সত্য। 

“পর দীপমাল। নগরে নগরে, 

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে ॥? 

পূর্বে যেখানে এক টাকায় /৮ সের সর্প তৈল 
পাওয়া যাইত, এখন সেখানে এক সের তৈলের দাম 

নয় আন। পয়সা । তাহা ও বিশুদ্ধ তৈল নহে । দুগ্ধ, 

গ্বত প্রভৃতির তে। কথাই নাই। আড়াই টাকা 

মণের চাউল এখন ৬০ টাক] ব। ৬৪ আনায় পিক্রীত 

হয়। এইরূপ সকল দ্রব্যেরই মুল্য বাড়িয়াছে। 

তপ্ডিন ছুর্ভিক্ষ, রোগ,শোক, দ্রব্যের মহার্থতা, ম্যালে- 

রিয়!, অন্নকষ্টু, অভাব, অন্নুবিধা প্রভৃতির তো কথাই 
নাই। বন্যা ইত্যাদির কথাও ম্মরণ রাখা উচিত । 

স্থতরাং প্রজ! সাধারণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে 
তাহ] এখন বুঝিপা। লউন। শ্রীধর্দ(নন্দ মহাভারত । 

ক্লষকগণের অবনতির জন্য দ্বায়ী কে? 
গত্ণর্ষেন্ট কৃষিকার্ধয্ের উন্নতি ও কৃষকদিগের 

শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করিতেছেন বলিয়া 
সাধারণের ধারণা নাই। এদেশের অধিবাসীর 

মধ্যে শতকরা সত্তর জন লোক কৃষক; অবশিষ্ট 

অধিকাংশ লোককেও অল্পাধিক পৰিমাণে কৃষির 

উপর নির্ভর করিতে হয়; কাজেই একথা বলিলে 
অতুয্তি হয় না যে কৃষিই বঙ্গদেশণাসীর প্রধান 

সার সংগ্রহ । ১৩৩ 

অবলম্বন, অতএব কৃষকিগের উন্নতির উপর বঙ্গ- 

বাসীর উন্নতি নির্ভর করিতেছে । ছুঃখের ধিবয়, 

গতর্ণমেণ্ট ও দেশের হিতাকাজঙ্ষী? চিন্তাশীল ব্যক্তি- 

গণ একথ|ট। বুঝিয্বাও যেন বুঝিতেছেন না। আমরা 

গভর্ণমেণ্টের দোষ দটি সকলু সময় দেখিতে যেরূপ 

অভ্তযস্ত, যদি নিজেদের অবস্থাটা সেই সঙ্গে বিচার 

করিতে ভুল না করি তবেই প্রকৃত পক্ষে অনেক 

কল্যাণকর অন্ষ্ঠান করিতে সক্ষম হই। বহু বৎসর 

হইল এদেশে জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
কিন্তু সে সতা জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 

গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ, প্রস্তাব গ্রহণ 

ও বর্জন ব্যতীত কৃষকের উন্নতির জন্য কার্যকরী 

কোন পশন্থ। অনলদ্দন করিয়াছেন কিন। জানি না। 

গভর্ণমেণ্ট অবশ্য উচ্চ বেতনে রুষে-বিভাগের জন্য 

বড় বড় স্দক্ষ সাহেব নিযুক্ত করিতে পারেন, 

কিন্তু যাহাদের লইয়া দেশ, সেই রুধকদেরসহিত 

প্রাণে প্রাণে মিশিতে না৷ প্াারিলে কৃষির উন্নতি 
কোন কালেই হইবে না। যাহাদের লইয়া দেশ, 

যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম জাত শঠ আমাদের ক্ষুধা 

নিবৃত্তি করিতেছে তাহাদের জন্য শিক্ষাভিমানী 

স্বদ্রেধী ব্যক্তিবর্গের কি কিছুই করিবার নাই? 

আন্ম চেষ্টায় কিনা হয়! | 

কষকদিগের ভিতর ছুপিক্ষ সাহায্য বিতরণ 
করিতে যাইয়া জনৈক ভদ্রপোক জানিলেন, বর্ধার 

জল বাহির হইতে না পারায় সেই পলিতে কৃষির 

বড়ই অস্থবিধ] হয়, খাল খনন করিয়া জল নিকাসের 

ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রঁজারা বহু বার লোকাল 

বোর্ডের দ্বারা খাল খননের গন্য আবেদন করিয়া 
নিরাশ হইয়। পড়েন। আমাদের বন্ধু সমস্ত কৃষক- 

দিগর্কে সমবেত করিয়া আত্মশক্তির বলে খাল 
খননের জন্ত উৎসাহিত করেন এবং তাঠারই ফলে 

থাল খনন হওয়ায় কৃষিকার্গ্ের বিশেষ সুবিধ! 

হইয়াছে। 



১৩৪ 

আমরা যে য দুষটাসতটির উল্লেখ করিলাম তাহ। 
বিশেষ কিছু অপুর্ঘ না হইলেও বিরল বটে। 
শিক্ষিত দেশ-হিরতৈষী ব্যক্তিগণ যদি তাহাদের 

নিরক্ষর কৃষক প্রতিবাসীর্দিগকে এইরূপ কর্দে 

সাহায্য করেন, তাহাদের ছুঃখবিপদে তাহাদের 

সহায় হ'ন-_তাহাদের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর 

হন, তবে কষকগণও সরল সহজ ভাবে হাহাদের 

নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সর্বকর্থে তাহাদের ্মুগ।মী 
হইতে পারে, পক্ষান্তরে দেশে বৃষির৪ উন্নতি 

সন্ভাবিত হয়। 

.. কিন্তু সর্বপ্রথমে কষকদিগের বর্তমান অবস্থার 

বিচার কর। কর্তব্য। দেশের অন্নদদাতা কষককুল 

তীষণ দারিদ্রের কবলে পতিত হইয়া বহিয়াছে__ 
দুর্ভিক্ষ অনাহারে সর্ধাগ্রে তাহ।দেরই প্রাণ যায়৷ 

আমরা) এ স্থলে দারিদ্রের রাজনৈতিক কারণ 

সম্বন্ধে আলোচন। করিতে ইচ্ছা করি না। শিক্ষিত 

দেশ-হিতৈষীগণ কষবদিগের উন্নতি সাধনের জন্য 

কি করিতে পারেন, তাহ। প্রদর্শন করাই আমাদের 

উদেশ্ঠা। ূ 

কৃষকদের দারিদ্র্যের অব্্ঠন্তাবী ফল কিম্বা 

চির দারিত্ের কারণ--তাহাদের খণ। গভর্ণমেন্ট 

এই খণ হইতে কৃষকপ্দিগকে মুক্ত করিবার জন্ত 
চেষ্টিত আছেন। কুসীদজীবিদের হাত হইতে 

কুষকদ্দিগকে মুক্ত করিবার জগ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 

সরল সুদৃঢ় ভাবে কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে 
হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদ।য় গতর্ণমেণ্টের 

সহকাঁরিত। করিতে পারেন। 

, জমিদার বা! তাহাদের কম্ধচারিগণ কধকদের 

উন্নতির আর এক অন্তরায়। জমিদারদের উপর 

ক্রমেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভাব ব্যাপ্ণ হইতেছে। 

জমিদারগণও এক্ষণে অনেকেই শিক্ষা লাভ করিয়া- 

ছেন ও দেশের কল্যাণকামী হইয়াছেন। সুতরাং 

কুষককান্তিক, ১৩১৩ চাসানোর 
পম,» সপ ০. সস জার এ ও * 

এই ৫ ক্ষেত্রেও কার্যকর কঠোর হইলেও নিতান্ত 

প্রতিকূল নহে। 

আমর যে কয়েকটি কার্সটোর কথা বলিলাম 

কষককুলের উন্নতির জন্ত ইহ] যথেষ্ট নহে, জানি। 
কিন্তু সর্বপ্রথমে কনষকদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে 

কয়েকটি দিকে অবিলম্বে কার্য্ের সুচনা করা 

গ্রয়েজন আমর স্থুলতাবে কেবল তাহারই উল্লেখ 

করিলাম। প্রথযে এই তিনটি বিষয়ে কার্য্যারস্ত 

করিলে অন্যান্য কাক্যের পথ প্রশগ্ত হইবে। 

গোরুর খাবার । 
নস 

বিগত জ্যেষ্ঠ মাসের “ক্কষক” পত্রিকায় “গো- 

চর্য্য।”? নামক প্রবন্ধ পাঠ করিরাছিলাম। সেই 

প্রবন্ধটি অবলম্বনে এবং গোপালন সম্বন্ধে আমার 

নিজের যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা হইতে 
এ বিষয় সম্বন্ধে নিয্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়৷ 
পাঠাইতেছি ৪-- 

গোরু যে ঘরে থাকিবে সে ঘর চোণ। গোবরে 

অপরিষ্কার না থাকে, গোরুর গামলার জাব পচিয়। 

না থাকে, জাব দিবার সময় গামল। বেশ করিয়। 

পরিদ্দার করিয়! তাহাতে ছোট ছোট করিয়া 

বিচালি কাটিয়। খইল ও ভাল জল দিয়! ভাল করিয়! 

জাব মাথিয়া দিতে হয়। মশা, মাছিতে বেণী কষ্ট 

ন৷ দেয় তজ্জন্য গোয়ালে ঘু'টের ধেশায়৷ বা সাজাল 
দেওয়।---ইত্যাদি, যে সকল গৃহস্থ গোরু পুষিয়! 
থাকেন এ সকল মোট! কথা তাহাদের সকলেরই 

জানা আছে। তবে অনেক স্থলেই বিশেষতঃ 

ফেখানে চাকর বাকরের উপর গোরুর সেবার তার 

দেওয়া আছে অথচ গৃহস্থ নিঙ্জে পে দিকে লক্ষ্য 

করেন না, সেখানে যে গোরুর অপালন হইয়! 
থাকে ইহ নিশ্চিত। 



পম সংখ্যা ।] 

গোরুর খোরাক খুব বেশী। যে সকল গৃহস্থের 
গোরুকে মাঠে চরান হয়, তাহাদেরও ছুইবেলা 
ছুইটি রীতিমত জাব দেওয়া আনশ্ঠক। জাবের 
সঙ্গে জল যেন প্রচুর পরিমাণে থাকে । এক একটা! 
গোর প্রত্যহ যে দেড়মণ দুইমণ জল খাইয়া থাকে 

এ কথা অনেক গৃহস্থের জানা ন। থাকিতে পারে। 

গেরুকে যে বিচালি কুচাইয়া দেওয়া হয় তাহ! 

যেন খুব ছোট ছোট করিয়। দেওয়া হয় এবং জল 
প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়। চাকর চাকরাণীর 
উপর নির্ভর থাকিলেও গৃহস্থের এদিকে , লক্ষ্য 

রাখা চাই। গোরুকে আমর প্রতাক্ষ দেবতা 

বলিয়াই মনে করি। সুতরাং গোরুর অপালন 
হইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, ইহা সকল হিন্দুর 

মনেই ধারণ।। সেই ধারণ। যেখানে গৃহস্থের মনে 
বদ্ধমূল সেই খ।নেই গে|রুর সুপালন হয়। 

ছোলা, দাঁইল, ভূষি, খুদ, কুঁড়া, খইল--এ 
সকল গোরুরু পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। এই সঞ্চল 
খাদ্য গোরুকে বেশী পরিমাণে খাওয়াইতে নাই 

তাহাতে গোরুর পীড়া হয়। 

গোরুকে কাচা ঘাস খাওয়ান খুবই আবশ্তক। 
কাচা ঘাস না খাইতে পাইলে গোরুর দুগ্ধের 

উপকারিত। পুর্ণমাঞ্রায় থাকে না। সুধু গোরু 
বলিয়। নয়, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি যে সকল পণ্ড 

চরিয়া৷ খায় তাহাদের সকলের খাদ্য সন্বন্ধেই এই 
রূপ বাবস্থা । 

যে সকল গাভী শৈশবকাল হইতে ভাল খাইতে 

ন। পায় ওপ্মল্প বয়সে গর্ডিণী হয় তাহাঁদের প্রায় 
অধিক দুধ হয় না, কিন্তু রীতিমত খাওয়াইলে 
দ্বিতীয় বিশ্বানে কোন কোন গাভীর ছধ বেণী হয়। 
যেগাভীকে ভাল করিয়। খাইতে দের সে বেণী 
ছুধ পাইয়া থাকে । লোকে কথায় বলে “গাভীর 

বাটে দুধ নহে, গাতীর মুখে ছুধ" অতএব ছুধ বেশী 

গোরুর খাবারথ ১১৫ 

কৰিবর প্রধান উপায় গাভীকে অধিক করিয়া 

থাইতে দেওয়1। খাইতে দিলে যে গাভীর অধিক 

দুধ হয় ইহা সকলেই জানেন কিন্তু অতি অল্প 
লোকই গাতীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয়। কি 
কি জিনিষ খাওয়াইলে দুধ বু]ড়ে তাহা অধিকাংশ 

লোকই জানে না। অধিক দুধ পাইবার জাশায় 
অনেক লোক গাতীকে দইল ইত্যাদি অধিক 

পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়। থাকে, কিন্তু ইহাতে যে 

অধিক দুধ পাওয়। যায় ন৷ তাহ। বল। বাহুল্য । দুগ্ধ 

বদ্ধিকারক দ্রব্যের তালিকা নিয়ে দেওয়! গেল 

যথা £.-কাচাঘ।স, শুদ্ধ তৃণদি) চাউল ও কলাই 
সিদ্ধ সিমুলবীচি সিদ্ধ, খেসারী দাইল সিদ্ধ, দিল ও 
সরিষার খইল, দ্াইলের ভূষি, কলার থোড়, লাউ 
সিদ্ধ, কাটা নটে সিদ্ধ, ফেন, আমানি, চাউলের 

কুঁড়া, গুড়, আকের শিকড়, বাশপাত। সিদ্ধ, চাউল 

ধোয়। জল, লবণ ইত্যাদি । 
প্রসবের পর আধ সের সিদ্ধ মাস কলাই, আধ 

সের ভাতের মাড়, এক পোয়৷ ইন্ষু গড়; এক 

তোল। পিঁপুলের গুড়া ও এক ছটাক আদ! 

এক সঙ্গে মিশাইম়্া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দিন 

কতক খাওয়াইলে গশীর ছুধ বাড়ে। আধ সের 

কাজির সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়। এবং তাহাতে অকের 

শিকড় চুর্ণ এক ছটাক মাখিয়৷ খাওয়াইলে 

গোরুর ছুধ বাড়ে। বাশের পাতা জলে সিদ্ধ 

করিয়া তাহাতে যোয়ান ও গুড় মিশাইয়! থা'ও- 

য়াইলে গাভীর বেশী ছুধ হয়। রেড়ির কচি কচি 
ছুই চারিট] ডগ। জলে সির্থ করিয়] সেই জল থাও- 
য়াইয়। দিলে গোরুর বেশী ছুধ হয়। রেড়ির সিদ্ধ 
কচি কচি পাতা ২৪ট। পালানের উপর রাধিকা! 
কাপড় দিয় বাধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে 

খুলিয়া ছুধ দোহাইলে অধিক ছুধ পাওয়া যায়। 
প্রসবের, ১২1১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত 



১৬৩ 
নে 

না চিল কা এবং খেলারী দাইল তিজাইয় 

থাওয়াইলে গোরুর দুধ বেশী হয়। চৃধ ডর 

করিবার পুর্বে গা্ভীকে খইল, ভূষি, জল, ফেন ও 
লবণ খাওয়াইলে বেণী দুধ পাওয়া যায়। প্রতি- 
দিন এক সময়ে এবং একজন লোক দিয়া দুধ 

দোহান উচিত । ছুধ দোহাইবার সময়ে গাতাটিকে 

বিরক্ত না করিলে বেশী ছুধ পাওয়া যাইতে পারে। 

জনৈক পৰ্র প্রেরক। 

০ পল পপ পাপ 

বিবিধ সংবাদ ও ও মন্তব্য | 

কল্পতরু।__কয়েক জন কৃতবিদ্বায ব্যক্তির 
উদ্ভো!গে "কল্পতরু” নামক একটি নুতন মাসিক 
পত্রিকা! প্রকাশিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। 
ইহান্ে সাধারণ সাহিতা ব্যতীত, সহযোগী সাহিতা 
বিজ্ঞান আলোচনা, বিবিথ দেখায় পত্রিকাদি হইতে 
সঙ্কলিত মনোরম গল্প 'ও বাবসায় বাণিজা সম্বন্ধে 
উৎকঞ্ট উৎরুষ্ট প্রবন্ধ থাকিবে । এইরূপ একটি 
পত্রিকা বাঙ্গলা সাহিত্যের কলেবর পুষ্টির যে বিশেষ 
অন্পকুল হইবে তাহ] বলা বাহুল!। 

নুতন রকমের কলম।--কোন বিলাতি পঞ্ররে 
প্রকাশ যে, ওষধি জাতীয় (2111)17]) গাছের 
স্থায়ী জাতীয় ( 16710010018] ) কলম করা চলিতে 

পারে। যেমন টমাটে। গাছে মূলজ আলু গাছের ও 
ওষধি জাতীয় স্ধধ্যমুখীর গাছে স্থায়ী মূলজ কুর্ধ্যমুখী 
কলম করিয়! দেখা হইয়াছে যে, উক্ত কলম ছুইটী 
হইতে ভূমির উর্দতাগেই মূল সদৃশ ফল উৎপাদিত 
হইয়াছে, আর টমাটে। ও বৎসর কাল স্থারী সুষধ্য- 
মুখীর মূলে নৃতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের 
স্কায়ী শিকড় বাহির হইয়াছে এবং তাহারা স্থায়ী 
গ/ছে পরিণত হইয়াছে । বিপরীত পরীক্ষা দ্বারাও 
অর্থাৎ আলু গাছে টমাটোর কলম করায় প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, এতদ্বার। আলু গাছের উপরে টমাটো 
ফলিবে এব মাটির ভিতরে আলু ফলিবে। অবশ 

বিরত কাতিক, নিক নিত খওড। 

একটি অপেক্ষ! আর একটি মধিক গরিপুিহ। হইবে। 
বিষয়টী বিশেষ কৌতুকপ্রদ্দ এবং এখানে সহজে 
পরীক্ষিত হইতে পারে। 

ছি সই 

ব্রার এবং মধ্য প্রদেশে খাদা শশ্ত ।-_-এখান- 

কার খাদ্য শস্তের মধ্যে ধান, জোয়ার, গম. ছোলা, 
তুর, কোদে, কুল্টী এবং মন্থর । কুষি বিবরণীতে 
প্রকাশ যে এখানে এবৎসর ৪.৪১৯,৪০০ টন খাদ্য 
শগ্ত উৎপন্ন হইয়াছে। ইহ] বিগত বর্ষ অপেক্ষ। শত- 
কর! ৬৯ অংশ পরিমাণে অধিক । অব্রস্থ অধি- 

বাসীগণেরও গবাদির জন্ট নান কারণে লোকসান 
বাদ দির ধরিলেও ৩,৭১.০০০ টনের অধিক শস্য 
আবশ্যক হয় না। আ্ুতরাং দেখ! যাইতেছে যে 
তথায় ৭০০,০০০ টন শস্য অধিক জন্মিয়াছে। 

তেজাল সরিষার তৈল।_ কলিকাতার বাজারের 
কথ দুরে থাক সুদূর পন্ীগ্রামেও আজকাল খাঁটি 
সরিষার তৈল মিলে না। কেন গুজব তুলিয়াছেন 
যে ডাক্তারের। নাকি বলিয়াছেন ভেজাল সরিষার 
তৈল ব্যবহারেই বেরী বেরী রোগ হইতেছে। 
গুজব সত্য কি মিথ্যা হউক তাহ। দেখিবার দরকার 
নাই। গুজব ছড়াইয়। পড়িলে ধদি অনেকে ভেঙজাল 
তৈল ব্যবহারে নিরস্ত হন তবে মঙ্গল হয়। আমর 
ভেঞাল চাই, আমর] ভেজাল তৈল খাই বলিয়া ত 
ব্যবসাদারের। প্রকাশ্ঠ লিখিয়। পড়য়। “শোরগুজা, 
মূল! দানা, পোস্ত দান! মিএত সারযার তৈল” 
বেচেন। একটু খাটি তৈলেষে কাজ হয় চারি 
গুণ ভেজাল তৈলে ষে তাহার শতাংশের একাংশ 
কাজ হয় না, অথচ বিষ ক্ষণ করা হয়। আমর! 

ভেজাল চাই, তাইত তেজাল জোটে । কলিকাতা- 
মিউনিসিসাল হেলথ আফিস সরিষার ৫তলওয়ালা- 
দের আর কিছুই করিতে পারেন না, বারণ 
তাহার। যে লিখয়া পড়িয়া একাজ করিতেছে। 

যত জুলুম গোয়।লাদের উপর | বেচার। গোয়ালার। 
এবার গায় “খানার জল, ডোবার জল, বাতাস৷ 
মিশ্রিত, ময়দা মিশ্রিত, জল মিশান ছুগ্ধ? বপিয়। 
একট টিকিট ঝুলাইয়৷ ছুধ বেচিলে বোধ হয় 
অব্যাহতি পাইঙজে পারে? 



৭ম সংখ্যা | 

ম্যালেবিয়। নাশক বৃক্ষ 1- বগ্গদেশের জলা 
ভূমিই ম্যালেরিয়ার আকর। ইউক্যালিপ্টাস্ বৃক্ষ 
(70499151989) জল। ভূমির চারিদিকে রোপণ 
করিলে উহার! ভূমির আর্রতা ন্ট করে। ইহার 
পাতায় এক প্রকার তৈল থাকে । এই তৈল 
পচন নিবারক ও রোগবীজাণুনাশক। সর্দি, কাশ, 
স্বরতঙ্গ' বা কোন ফুস্ফুস্সংক্রান্ত-রোগে এই তৈল 
ওষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই বৃক্ষের নান। 
জ!তি আছে। এই শ্রেণীর বৃক্ষের সকল জাতির 
কাণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে আঠ। বাহির হয়। 
ইহার মধ্যে ইউক্যালিপ্টাস গ্লোবিউলাস্ (1:. 
019101809 ) এই আঠা নির্গমের জন্য বিখ্যাত । 
ইহাকে এই জন্য রুগম (13106 0017) ) বৃক্ষ বলে। 

ইউক্যালিপ্টাস্ পিটি।ওডেরার (0. 01610107 ) 
পাতায় লেবুর গন্ধ আছে। একটু হাতে রগড়াইলে 
লেবুর পাতার গন্ধ বাহির হয়। ইহার এক জাতীয় 
গাছ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
বহৎ গাছ (10. 01702117001 অগ্রেলিয়। 

ইহাদের জন্মস্থান। তথায় নান! জাতীয় ইউ- 
ক্যালিপ্টাস বৃক্ষের বন দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেই বনে ৪০০ ফুট উচ্চ ইউক্যালিপ্টাস প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়! যায়। কোন কোনটা উচ্চতর 
৪৮০ ফুট হইয়া থাকে এবং তাহাদের পরিধি ১২০ 
হইতে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। 

সপ 

ঝড়ে ক্ষতি ।_-৩১শে আখিনের ভীষণ ঝড় 
পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষ। পৃৰ্ব বঙ্ছে ঝড়ের বেগ ও ক্ষতির 
পরিমাণ অধিক। গোয়ালন্দ ঘাটে অনেকগুলি 
জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে । নদীর ঘাট হইতে প্রায় 
হজার মণ পাট ভাসিয়। গিয়াছে । খুলন। জেলায় 
১০৪৫ মণ* চাউল বোঝাই নৌক। মারণ গিয়াছে । 
ময়মনসিং হইতে শস্য হানি ও নৌকা ডুবির সংবাদ 
আপিয়াছে। নান! স্থান হইতে প্রাণ হানির 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বহু লোক গুহ শুন্ঠ 
হইয়াছে ।, তবে মন্দের তাল এই যে, ঝড় ক্ষেত্রস্থ 
ধান্তের বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই। 

বাগানের মাসিক কাধৃ্ |, ৯৬৭ 

বাগানের মানিক কার্য । 
স্প্প গু 

অগ্রহায়ণ মাস। 

সব্জী বাগান ._বাধাকপি, ফুলকপি প্রন্থৃতির 

চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে । সীম, মটর, মূল। 
প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্তিকের 

শেষেও* মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য 
শেষ না হইয়া! থাকে, তাহ। হইলে নাবী জাতীয় 
উক্ত প্রকারের" বীজ এই মাসেও বোন! যাইতে 

পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল* বোস্বাই গ্রভৃতি 

এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় 

এখনও যায় নাই। শত প্রধান দেশে কিন্বা ষথায় 

জমিতে রস অধিক দিন থাকে-_যথা উত্তর-আসামে ব। 

হিম।লয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বার্ধাকপি, 
ফুলকপি বাঁজ বোনা যায়। নিয়বঙ্গে কপি চার! 

ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। 

দেশী সব্জী।- বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, 

ভু"ই শসা, লাউ, কুন্মডা. যাহার চেত্র, বৈশাখ মাসে 

ফল হইবে তাহ এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি 

আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রসথাকে 

তথায় তরমুঙ্জ বসাইতে হয়। 

ফুলের বাগান।-_-হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্লোনেট, 

তাখিনা, ক্রিসাছিমম ফ্রুকস, পিটুনিয়া, স্তাষ্টারসম, 
স্ুইটপী ও অন্ঠান্ঠ মরস্ুমী ফুল বীজ, বসাইতে আর 

বিলম্ব কর। উচিত নহে ।« অগ্রহায়ণের প্রথমে ন৷ 

বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়। অসম্ভব 
হইবে। যে সকল মরম্মুমী ফুলের বাঁজের চার! 

তৈয়াল্ি হইয়াছে, তাহার চার! এক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানে 

পোপণ করিতে হবে বাটবে বসাইয়া৷ দিতে হইবে 
ফল্সের বাঁগান।-_-ফলের বাগানে যে সকল 



১৬৮ 

গাছের গোড়া খুঁড়ির। দেওয়। হইয়াছিল, কাহিক 

মাসে তাহাদের গোড়ায় নুতন মাটি দিয়! বাধিয়া 
দেওয়! হইয়াছে, যদি ন। হইয়। থাকে তবে এ মাসে 

উত্ত কার্য আর 'ফেলিয়] রাখা হইবে না। পাঁক- 

মাটি চুর্ণ করিয়। তাহাতে পুরাতন গোবর সার 

মিশাসই্য়। গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল 

প্রসব করে। 

ক্কষি-ক্ষেত্র ।- যুগ, মঙ্ছর, গম, যই, যব, ছোল। 
প্রভৃতির আবাদ যদি কাক মাসের মধ্য শেষ 

হইয়| ম! থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা 

কর্তব্য । একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে 

হওয়া! বরং ভা'ল, তাহাতে যোঁল আন| না হউক 

কতকপরিযাণে হইবেই। পশুখাগ্ভের মধ্যে মাঙ্গোন্ড 

বীটের আবাদ এখনও কর। যাইতে পারে। কার্প স 
ও বেগুন গ।ছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের 
নিয়ে "আইল বাদ্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে 

পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল 

রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বাজ বপন 

আলু ও বিল[তি সন্দার বাঁজ লাগান এ মাসেও 

চলিতে পারে; কপির চার। নাডিয়। ক্ষেঞ৫রে বসান 

হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাহ এখন কার্ন্য। 

তরমুজ ও খরমুজের বাঁজ বপন; মুলা, খাঁট, কুমড়া, 

লাউ, শসা) ধনে, পেঁয়াজ ও বরবটার বাজ বপন 

কর! হইয়াছে, এ সকল ক্ষেনে কোদাপি দ্বার 

ইহাদের গোড়া আনা করিম! দেওয়; আলুর ক্ষেত্রে 
জল দেয়! এই মাসে আরস্ত হইতে পারে ঃবিলাতি 

সজীর ভণাটিতে জল থিঞ্চন, প্রাতে বেগ ম্টার 

ময় উহাদের আবরণ দিয়! সন্ধার সময় আধরণ 

উঠ্ঠাইয়। লওয়! ; বার্ভাকু, কার্পাস ও লক্ষ! চয়ন 'ও 

বিক্রয়? কচু, স্বাদ ও রাঙ্গা আলু উঠ।ন ও বিক্রয়; 

ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কো]পান এই সময়ের 
কর্য্য। 

কৃষক কান্তিক, ১৩১৬ [ ১০ম খণ্ড 

'গোলাপের পাইট।--কাষ্টক মাসে যদি 
গোলাপের গাছ ছ'াটা ন! হইয়! থাকে, তবে এ 

মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে 

বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী 
পূজার পর এ কার্ধ্য করিলে তাল হয়, উত্তর 
পশ্চিম ও পার্বত্য প্রদেশে অনেক আগে এর কার্য 

সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, 

“ডাল কাঁটা” কাচি দ্বার! কাটিলে ভাল হয়। ডাল 

ছ”টিবার সময় ডাল চিরিয়! ন। যায় এইটী লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় 

হয়, সেইগুলি গোড়। ঘে"সিয়া কাটিতে হয়। টী- 
গোলাপ খুব ঘেসিয়! ছ'াটিতে হয় না। মারসাল 
নীল প্রভৃতি লতানিয়া গেশ!পের ডাল ছণাটিবার 

বিশেধ আবশ্যক হয় ন।, তবে নিতান্ত পুরান ডাল 

বা শুঞ্প্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল 

ছাটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়। খুঁড়িয়া আবশ্তক মত 
৪ হইতে ১০ দিন বৌদ্র খাওয়াইয়৷ সার দ্রিতে 
হয় জমি নিরস থাকিলে তরন সর, জমি সরস 

থ[কিলে গুড়া সার ব্যবহার কর। পিধেয়। গ।মলান্ 

গোমর, সরিষার খেল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে 

এ'টেল মাট একএ পচাইয়া সেই মার জলে গুপিয়। 

প্রয়োগ করিতে হয়। সার জল নাতি ৩তরল নাতি 

ঘন হইবে। গুঁড়। সার সরিষার খেল এক ভাগ, 

গোমর় সার এক ভাগ, পোড়। মাটা এক ভাগ 

এখং এ'টেপ মাটি ছুই তাগ একত্র করিয়৷ মিশাইয়! 

বাবার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে 

গিকি পাউগ হইতে এক পাউও পর্যত্ত এ সার 

দিতে হয়। এমিশ্র সারে একটু ভুঘা মিশাইলে 
মন্দ হয় না, ভূপা কলিকাতার বাজারে কিনিতে 

পাওয়] যাঁয়। প্রতি ২* পাউও মিশ্র সারে এক 

পেকেট ভূসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোল'পের রঙ্গ 
বেশ ভাল হয়। 



. ইতি্ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র 
আগ্রহ্হাম্সপী ১৩৯৩০ £ 

৬. ০ সপ পি 6 তত পসরা এ সপ, হিট 

ধর বমুম মায় 
যে কেবলমাক্র রস ও মনোরঞ্জনে সমর্থ তাহ। নহে । মুগ্রসিচ্ক 

চিকিৎসকগণ বলেন যে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কালে নিয়মিত স্মুগন্ধি 
ব্যবহার করিলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা রহিত হয়। যে.সমস্ত ফুল আমরা 
নিত্য চোখের সন্মুখে দেখিয়া থাকি সে সমস্ত কুলের সদগন্ধ দেশের লোকের 
পক্ষে তৃপ্তিকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্রে প্রায় যোল 

বৎসর পূর্বে যে এসেন্সগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেগুলি আজও ভারতের 
সর্বত্র সর্ব শ্রেণীর লোকে আদরের সহিত ব্যবহার করিতেছেন । এই 
এসেন্সগুলি এরূপ তৃপ্তিকর; মধুর ও ক্লাত্তি নিবারক যে টং ব্যবহারে 
পরিতুষ্ হইয়৷ থাকেন। 

_ ফুলের স্থুবাস উপভোগের জন্য 
"এইচ, বন্থুর এসেন্স 8 

চামেলি, তির কামিনী, হোয়াইট রোজ, বকুল, চম্পক, 
: ম্লিকা, রজনীগন্ধা, বসরা রোজ, বেলাবোস, ১১৬০ 



-স্্ায়ী |. 

এ নজির সি হইলে 

বা ইহা অত্যাবন্যকীয়। ড 
বঙ্গীয় কবিবিভাগের কুখিপরিদর্শক, 

-  স্তরীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত . 
| বিশেষরূপ সংশোধিত ও পরিবন্ধিত। 

নূতন সংস্করণ (যস্তরস্থ।) . 

মূল্য ১২ এক টাকা'স্থলে ১।* পাঁচ সিকা। 
নি্ধিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, ্ৃতরাং গ্রহণেচ্ছু- 

গণ এই সময় হইতে কৃষক আফিসে তাহাদের নাম 
,রেজেক্্রী করিয়। রাখুন । ৫ 

রি পু ॥ ম্যানেজার, ৰ কৰক 

১৬২, বহুবাজার স্রীট, কলিকাতা । 

অমর বিলাস তৈল। 
ইহ! সর্বজন বিদিত সুমধুর কেশতৈল । ইহার 

রঃ গন্ধ সপ্রস্থ টীত বকুলপুশ্পের সায় এবং বহুক্ষণ 
ইহা ব্যবহারে কেশ কোমল, ব্বন্ধি এবং 

. কুঞ্চিত হয়। চুলে আটা ব! চটচটে হয় না। 
-.“.. তত্র মহিলাদিগের এবং রাজ মহারাজাদিগের 
আদরের ধন। উপগার দ্বিবার *উপযোগী এবং 
.'ববিলাসীর. একমাত্র প্রিয়বস্ত! ইহ টাকের ও 
.আকালবদ্ধতের মহৌষধ । ইহা মস্তকের যন্ত্রণা 
$বনবারক এবং মন্তিফ স্িগ্চকারক। ইহার গন্ধ 
“অতি মনোরম এবং ভীব্রতার (লশ নাই। মুল্য 
প্রতি পাইট বোতল ॥* আনা মাত্র। ৃ 

| বিসয়বসন্ত ঘোষ, 
পারফিউমার । 

৭৮১ নং কর্ণগালিস স্বীট, কলিকাতা | 

সত আমদানী সবজী ও 
বীজ । 

সচিত্র মুল্য তালিকার জন্ত লিখুন-_ | 
». ৰাধাকপি, ফুলকপি. ওলকপি. সালগম, বীট 
গ্রত্ুতি, প্যাকেট ।* আনা, ৮ রকমের নমুনা বাঝ 
১1৭. এই সময়ের ফুল বাঁজ প্রতি প্যাকেট ।* আনা, 
৮.রুকম...বীক্গের ১ বাক্স ১২ টাক।। 
খারাপ: বীজ লইয়া! পয়সা ও. টার নষ্ট না করিয়া 
তাল. জাগা হইতে ভাল বীজ লওয়াই ভাল 
ন 038৩9, ছা ঘ। আত ৪ত (05০2৭) 1: 

ভয় * 

. কার্ধ্য সুলভে সম্পন্ন হয়। 

সম্তায় .. 

্ রর স্যোল হা : টি ক যা রি 

: স্বগেী এসেন্স ।. 
বকুল, চেরী, এট .. 

না দি . স্কুলেলা- ূ ই্তিয়ান ্ ত জি, ॥ রর 

ক্লাওয়াস? হোয়াইট, টু 
রোজ; জেসমিন্, 

উই খস্থস্, গন্ধ বিরাজ. / 
চা মল্লিক, হেনা. বেলা, | 

দরিয়া ল্যাভেগ্ার ও 
ওয়াটার প্রত্যেক | 
শিশির মুল্য 5৮০ | 

| টি ডজন ৮৪ টাক।। 
বকুল পমেটম 1৬০ ৰ ডজন ৪॥* টাক]। 
রোঞ্জ পমেটম 1৩০ ইত্যাদি | 

_ পরীক্ষ! প্রার্থনীয় 1 

শ্রীক্ষেত্রলাল দাস, 
পারফিউমার, $ 

৮, নীলমাধব সেনের লেন, সানকিক্টাঙ্গা কলিকাতা ॥ 

চি ই গঁষধ ও পুস্তক মা | 
৮৩, হারিসন রোষ্ঠ, 

ব্রাঞ্চ__৪৫, ওয়েলেস্লি স্রীট, কলিকাতা। 
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের: জন্ত উপরোক্ত 

. ঠিকানায় লিখুন । 

ইণ্ডিয়ান আর স্কুল। 
৯২ নং বহুবাজার স্বীট, কলিকাতায় স্থানাস্তরিত ... 

হইয়াছে। 
সভাপতি- মহারাজ স্তার প্রষ্ভোৎকুমার 

ঠাকুর বাহাছবর কে, টী। এ 
জেনারেল ক্লাস £-_-এখানে ড্রয়িং পেন্টিং ফটোঁ- রি 

এন্গ্রেভিং,, ফটোগ্রাফি, লিখোগ্রাফি, ড্রাফট স্মান, : 
ড্রয়িং ও প্রি্টিং ইত্যাদি বিষয় প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ 
ঘারা নিয়মিতরূপে শিক্ষা দেওয়। হয় ও এ সকল. 

বিশেষ বিবরণের জন্ত -. 
অর্ধ আনার. ্ট্যাম্পসহ আবেদন করুন| য় 

*শিপ্প ও ও সাহিত্য" সির 

সচিত্র মাসিক পত্র। ইয়ান আট” স্থলে রঃ 
অধ্যক্ষ বারা সম্পাদিত। অগ্রিম ২ কা মা ন। 

. রি তি ্যান্প পাঠাইলে নমুনা পাইবেন 13 7. 
. ম্যাসেজার, ₹ ইতয়ান গার্ডেনিং এসোলিয়েসন; তা বাক 

৯৯২ নং বযাজার ইট, কলিকাতা... 



রুষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র 

দশম খণ্ড-৮ম সংখ্যা। 

সম্পাদক-_আীনিকুঞ্জবিহারী দর্ত, এম, আর, এ, এস্॥ 

অআহ্াক্াহ্সল১ ৯৩৯৬৪ 

তানি 

কলিকাতি। ; ১৬২ নং বহুবাজাপ সীট, ইগ্ডিয়ান গার্ডেনং এসোসিয়েশন 

শ্রীমুক্ষ শধাভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রকাশিত। 

কলিকাতা) ১৯৬ নং বহুধাজজার স্্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়াকস £ইতে 
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কবি সহায় । 
কষি-সহায় বা (71705810782 011116--জনিকু্জ 

কিহারী দত 1.7.৮.5। (সম্পাদক, “কুবক' ও 130৮1014000 

1. 0. 48৮0.) প্রণীত) কলিকাতা ইওিয়ান গার্ডেনিং 

. 'এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত | মুলা) আনা যদি কোন 
জমিতে কি চাষ করিবেন, কি সার দিবেন, কত জমিতে কত 

» থীজ আবশক, কোন সময় কি চাষ করিতে হইবে, কত 

' জন্তর চারা রোপণ করিতে হইবে, কোন সময় কি প্রকারে 

জঙ্গ সেচন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিতে চান, তবে 
এই পুম্তক কাছে রাখা আবগক। এমন একখানি পুস্তক 
এপর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। 

“কৃষি সহায় সাধারণের বছদিনের অভাব মোচন করি- 
রাছে।” “বেজলি।” 

1১197968১৯1 16007 09017100% ৬ 612১1910 86605 (70918 

09৪. 10018) 0960106))17821 £১৭86)0101018-110068৫-810 

010৬0 117 00017 0৮1) ৮1011) 10110617651) 411)01৮ 19109) 

8100 01 09011960119 31119611677 11009110915 9071৭ 1361 2, 

, অধিকাংশ দেশী সব্জী বীজ ইগ্ডিকান গার্ডেনিং এসো- 
: শ্সিয়েসনের গোবিন্দপুর কুষিক্ষেত্রে জনেক তদ্বিরে উৎপন্ন 
“হক সুতরাং সাধারণ বীজ অপেক্ষা! অনেক উৎকৃষ্ট। ১৮ রকম 
১%* আন! । 
” . দেশী ফুল বীজ ১০ রকম ১%* আনা । 

00 এপ লিখলে সচিম্্ যুলাতালিকা বিনামূল্যে পাঠান মায়। 

$711]) ০১০৩, 

৬60)৭, ॥]17৮001 ], 

14810205887 108৮ 

4১9, ৬. 

€. 

নিউশ্যামনুন্দরফুলুট-হারমোনিয়ম 
ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী । 

বিশেষ মজবুত। পত্র লিখিলে দরের লি 
পাঠাছয়া থাকি ।. অর্ডারের সহিত ৫২ টাক! দিলে 
মফঃম্বলে তি, পি,তে পাঠাইয়া থাকি । 

১ সেটে রিডযুক্ত ৩ অকৃটিভ, ৩ ষ্প ২২২--৩২২। 
২ সেট বিভযুক্ত ৩ 2) ৩ ৮» ৩৫৯৫৫! 

সোল প্রোপ্রা ইটর, 
জে, এও এন, এন ঘোষাল, 

হাঁরমোনিয়ম মেকারন্ এগ অর্ডার সাপ্রায়ার | 
১৩১ নং বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 

ধাঁন ভানাই ও চাউল ছাটাই 
কল। 

চাষি গৃহস্থ ৬০২ টাকা মূল্যের কল দ্বার। ব্যবস। 
কৰিলে ৩০২৩৫ টাকা আয় করিতে পারেন। 
ধনাঢ্য ও ব্যবসায়'দিগের জন্য এঞ্জিন ও মোটর 
দ্বার চালিত ছোট বড় ধান ভানা। ঝাড়া, সিদ্ধ, 
শুক ও চাউল মাজা 'কল পাওয়া বায়। ৩০০০৭. 
টাক1 কলের মূলধনে খরচ বাদে দৈনিক ২*২1২৫৭ 
টাক লাভ হয়। এই সকল কল আমি ছাাপন 
করিয়া চাপাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রত্যেক কলের 
কার্য দেখিতে পাইবেন । ইহ] ব্যতীত কাহারও 
কোন নূতন কল আবগ্ভক হইলে প্রস্তত ও মেরামত 
করিয়। দিয়! থাকি । ২১* পরসার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ. পান হয়। | 

| শ্রীস্থরপতি ঘটক । 
মেকানিক্। 

সাহাপুর আররন্ ওয়াকস্, চেতল। সেপ্টাল 
রোড; আলিপুর পোন কলিকাত।। 



কৃষি শিল্প সংবাদাদ্ি বিষয়ক মাঁপিক পত্র। 
শপ পা পিপিপি ১৭ সী ০৩ পাশ শীশি আল ৮ শাল সপন শিপ পা? 

১০ খণ্ড। | আগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল। 

২ ৮১ শক ভ 5 শি? ০৩৩৩ পপ ক কিতা পি আসপপপপপশসপ 

ি 

৮ম সংখ্যা! । 

ন ৫:৯৩ ভন তের পয টা পো শশা ৭ তত শশা ও তত শশা পা পপ 

পশু চিকিৎসা । 
সস ০০ স্পস্ট 

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত। 

রাজবযন্বব] | 

এই পীড়া! গোরুর প্রায়ই হয়। ইহ] বিশেষ 

বিষজনিত ও সংক্রামক ধন্মাক্রাস্ত । মনুষ্যেরও 

এই রোগ হয়। 

কারণতত্ব ।__-এই পীড়া “ব্যাসিলাস্ টৃবর 

কিউলোসিস্” নামক অনুদেহী নিচয় হইতে হইয়। 

থাকে । হ্বাস প্রশ্বাস সংযোগে ও খাদ্যবস্তপহ 

এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করে। এই 

রোগের বিষ ফুস্কুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়] ক্ষয়রোগ 

জন্মায়। মন্ডিফ, প্রর।, পেরিটনিয়াম (অন্তর ও 

পাকস্থলী ইত্যাদির আবরক ), যেসেপ্টারিকাগ্নাণ্ড 
( অস্ত্রে এই সকলগ্রাণ্ড অবস্থিতি আছে), অস্থি ও 

অন্ঠান্ত ষন্ত্র'নিচয়ে এই রোগের বিষ প্রবেশ করে। 

ঘে সকল গাভী অধিক ছুধ দের তাহণদের এই 

রোগ প্রায়ই হয় । গাভীর এই পীড়া থাকিলে 

বাছুরেরও এই রোগ হইতে পারে। নানাবিধ 
২২ 

ক্ষয়কারী পীড়া, নিচয় এই রোগের মুখ্য 
কারণ। ষে সকল গাভীর বঙ্ষঃস্থল অপ্রশস্ত 

তাহাদেরও এই রোগ অধিক হয়। 

সম সংজ্ঞা যক্ষা, রাজ যক্ষা, যল্মাকাশ ৭, 

রোগ পরিচয় |__ইহা একটী প্রাচীন 

স্বতাবাপন্ন ক্ষয় রোগ । এই রোগে কুস্ফুসে'ঢেল।- 
পানা পদার্থ নিচয় উদ্ভূত হয় ও স্থানে স্থানে 

উত্তে্গন। বশতঃ ধীরে ধাঁরে প্রদাহ জন্মার। 

রোগ লক্ষণ |___কাশি- জোরে কাশিতে 

পারে না এবং এঁক প্রকার মুছুভাবাপন ঘর ঘর 

শব্দ শুনিতে পাঁওষ। যায়। গাভী সাঙ্কর্যের জন্য 

অস্থিরত। প্রকাশ করে কিন্তু এই রোগে পীড়াগ্রস্ত 

গাভী প্রায়ই বন্ধ্যা হয়। এই রোগে চন্দ শুষ্ক 

থাকে; রোম সমূহ খাড়। হয়.ও অল্প অল্প জ্বর 

থাকে। নাসিক ও চক্ুস্থ বিল্িবলী ঈষৎ কুষ্ণাভ 

দৃষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্থাসে কষ্ট অন্থতব করে। পার্খ 
বেদনা থাকে । কোমরে” ও পাঁজরায় টিপিলে 
বেদন! অনুভব করে । রোগী ক্রমশঃই হুর্বধবল হইতে 

থাকে । এই সময়ে রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত 

ক।শিয়া থাকে ও একবার কাশিতে অনেক সময় 

লাগে। শ্বাস কচ্ছ,; আহারে অনিচ্ছা, গায়ে চর্ম 
লাগিয়৷ থাকে ; গায়ে আঠালু নামক পোকা 



১৭০. 
সর 

বি অন অর আর আর্ত আচ জজ 

দেখিতে পাওয়৷ যায়। ক গলা ভাঙ্গার হ্যায় 

শ্রুত হয় ও রোগী 'কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব 

করে। গয়ার উঠে; কোন কোন রোগীর রক্ত 

উঠ। দেখিতে গ্রাওয়! যায়। উদরাময় হয় ও 

রক্তহীনতা হেতু ভয়ানক দুর্বল হইয়া রোগী প্রাণ 
ত্যাগ করে। 

গর্ভবতী গাভীর গর্পাত হয়। এই রোগে 

গাভীর দুগ্ধ ঈবৎ নীলাভ, পাতল। ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় 

” এবং অল্প সময়ের মধ্যে টক্ হইয়া যায়। 

চিকিংসা ।__-এই রোগে রোগী প্রায়ই 

বাচে ন।। অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য থাওয়াইতে 

পারিলে রোগীক্ষে অনেক দিন পর্ধ্যস্ত বাচান যায়। 

উপসর্গানুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করিবে। সংক্রামক 

রোগ নিবারক নিয়মাবলী সম্যকরূপে পাপন 

করিবে। 

- ০ শী এ শশাশি 

কুষিতত্ববিদ্ শ্লীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দ্বে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী। 
১। ক্ৃবিক্ষেত্র (১ম ও২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥* (2) ফলফর ॥* 

৪) মালধ্ ১২ (৫) 11659015601) 71210৫0 ১৭ 

( (৬) 1০6৪6০ 0010019 1%/*, (৭)পশুখাদ্য ।০, 

(৮) আমুর্বেধীয় চা ।*, (৯) গোলাপ-বাড়ী ॥*। 

(২*) মৃত্বিকা-তন্ব ১২, (১১) কার্পান কথা ॥* 

(১২) উত্ভিদজীবন ॥*__যন্ত্রস্থ। পুস্তক ভিঃ পিঃ তে 

পাঞ্ঠাই। “কৃষক” আফিসে পাওয়। যায়।. 

রা রো ১৩১৬ ১ 
সি পেপসি রর 

৮০ ডা সটি করা জরটি জী ৬ টি সপ ৬ উজ জ+ জির্পিকে চি অন্ন -ষ্ শত সত নঞ 

[ ১০ম খণ্ড। 
শত সপ পাশ ও ২৩২৩ ০ পপি পিশাপ জ ও শা পি ৩ ক শম্পার 

রত - চে তত সত ৯ এ ০ নি 

রা জেলায় পানের চাষ । 
লাতিন) 

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় লিখিত। 

( পুর্বব প্রকাশিতের পর ।) 

যে পান ক্ষেত্রে জন্মে ও বহুল পরিমাণে উৎপর 

হইয়া ব্যবসায়ের পণ্য রূপে নির্বাচিত হইয়। 
আসিতেছে ও দ্বার! দেশের অভাব বিমোচন হয়, 
এবং চাষ করিতে হইলে যে জাতীয় পানের অবস্থা- 
ভি্ছ হওয়। অবশ্ঠ কর্তব্য, এইবার আমর। তাহারই 

উল্লেখ করিব। গাছ পান প্রভৃতিতে গৃহস্থের 
উপকার সাধন হয় বটে কিন্ত সাধারণের অভাব 
পূরণ হয় না। এই কৃষি আরম্ভ করিতে হইলে 
বালি দো-আস প্রথম শ্রেণীর উদ্বান্ত একখণ্ড জমি 

বাছিয়! লইয়া, কোদালি দ্বার উহার অর্দা ফুট ব। 

চারি ইঞ্চ মাটি কাটিয়! স্থানন্তরিত করিয়া, ৪ ফিট 

অন্তর ছয় সাত ইঞ্চ পরিসর ও ভূমির সম দীর্ঘ 

এক একটা লম্বা “পিলি” স্ত্র পাতন দ্বারা, সুদীর্ঘ 

সরল রেখায় স্থান থুণড়িয়া তন্মধ্যস্থ মাটি পাইট 
করিয়৷ ধুলিতে পরিণত করিতে হুইবে। ফাস্তনে 

পান রোপণের ইচ্ছা থাকিলে কান্িক হইতে, 
আর আবাঢ়ে রোপর্ণেস্ছু হইলে মাঘ মাসের প্রথম 

হইতেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উপরের 

মৃত্তিক! কাটিয়। স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন এই 

যে, সমূলে তৃণ সমূহ বিদুরিত ও ভূপৃষ্ঠের কঠিন 
মুত্তিকাসহ খোল। ও কঙ্করও দূরীভূত হইয়৷ কোমল 
অমিশ্র পরিপাটা মৃত্তিক! বাহির হইবে । 'তৎপরেও 

যে পিলি ককাট। ও খনিত হইবে সে মাটি হইতেও 

কঠিন কাষ্ঠ কষ্করাদি বাছিয়! ফেলিতে হইবে ১. 
গরে ফান্তন ব। আবাট়ে চার। সংগ্রহ করিয়া সুস্থ, 



৮ম সংখ্যা | ] 

সরল, রোগ সম্পর্ক শৃন্ত চার! বাছিয়। লইয়া, ছয় 
সাত ইঞ্চ অভ্তর এক এক স্থানে ছুই ছুইটি চার। 
এক এক গর্তে পিলির দক্ষিণ পার্খে রাখিয়া, ঠিক 
উহারই সম শ্থত্রে বাম পার্খে অপর গর্তে আর 

ছুইটি রাখিবে। এইরূপ স্ুশৃঙ্খল। অনুসারে চার! 
রোপণ করিয়া তাহার মূলদ্দেশের হৃতিক! অঙ্গুলি 

ঘারা সজোরে চাপিয়া দিবে ; এমন চাপিয়। দিবে 

যে চারার মূলদেশের মৃত্তিকায় কিছু মাত্র বন্ধ, 

রহিয়। না যায়; পরে অবিলপ্বে জল সেচন 

করিয়। চারার যূলদেশে বায়ু প্রবেশের পথও বন্ধ 

কর। আবশ্তক। যদি স্বতাবজ চারার একান্ত 

অভাব ঘটে, তাহ হইলে পানের পুরাতন লতা 

খণ্ড থগড করিয়। রোপণ কারলেও চলিতে পারে। 

পুরাতন লত। থণ্ডের উভয় প্রান্তের শিকড় ভাঙ্গিয় 

না যায় সেদিকে সত্ব দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এপ 

লতাকে মৃত্তিকা মধ্যে শায়িত ত!বে রাখিয়। তাহার 

উপর অল্প অল্প মাটি চুর্ণ চাপা দিলেও সত্বর চারা 

বাহির হয়, সে চারাকে বারুইগণ “খাশি চারা” 

নামে প্রখ্যাত করে। সে যাহ হউক, স্বত।ব জন্মা 

চারাই হউক আর ক্রিম উপায়ে লতার কচের 

প্রস্তুত খাশি চারাই হউক, উহা রোপণের পরে 

মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন আবশ্তাক ; এজন্ত আষাঢ় 

মাসেই রোপণ শ্রমলাঘবেরু শ্রেষ্ঠ উপাত্, কিন্ত 
তাহার বিশেষ দোষ এইযে বতসরাস্তে পুনরায় 

আষাঢ় আগত না হইলে ফললাতের অর্থাৎ পর্ণ- 

চয়নের কোন সম্ভাবনাই ঘটে না; ক্ষিন্ত ফাল্গুন 

রোপিত চারায় যদিও জ্যোষ্ঠ মাস পধ্যস্ত জল 
সিন জন্য শ্রম ও বায় বাহুল্য ঘটে বটে, তথাপি 
আষাঢ়, শ্রাবণের বর্ষা সমাগমে লতা, পত্রপুঞ্জে 

স্থশোতিত হইয়া উঠে ও অনতিদীর্ঘ & সময়ের 

মধ্যেই বিস্তর নূতন পান চয়ন সম্ভবপর হয়। 
আবার পূর্ব নত্বাঁ আধা যে চাকা রোপিত হইয়া- 

খুলনা জেলায় পানের চাষ. ৯০১ 

ছিল তাহাতে যদিও ফাল্তন* মাস হইতে নব নব 

পত্রোগগম আরম্ত হয়, তথাপি আবাঢ়ের পূর্বে উহ। 
আহরণের উপযোগী ও গাছগুলি রীতিমত পরিপুষ্ট 

হইয়। উঠে না। নূতন পানকে পানেক্ ব্যবসায়ী- 
গণ নয়াইল পান বা নৈচে'পান কহে। 

পানের চারা রোপিত হওয়ার পরে বর্ষাকালে 
যখন গাছ লাগিয়া যাইয়] নব নব পর ও শিকড় 

বঙ্ধিত হইতে আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে সরিষার * 

থইলের অতি হুপ্মু চুর্ণ একট! পাত্রে বাম হস্তে 
ধারণ করিয়৷ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রতাগে 
ধৃত করিয়া অল্প অল্প গুঁড়া এ পিলির মধ্যে ও 
পাতল! ভাবে চারার মূলে ছড়াইয়া,দিতে হইবে 
কপি প্রভৃতির স্ভায় চারার মূলে অধিক খইলের 

গুঁড়া দিলে চারা খইলের তেঙ্গে নিশ্চয়ই হুর্ধল ও 

পঞ্চহ প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং অল্প অল্প ৩ুঁড়া কেধল 

মাত্র বর্ষা খতুতে (অন্ত খতুতে নহে ) অঙ্গুপিতে 
ধরিয়৷ ছড়াইতে হইবে। *খইলের গুঁড়া ৫ধল 

মাত্র বর্ষ। কয় মাপ দিতে হইবে এবং পোনর 

কুড়ি দিবসাস্তে এক একবার থইল দিয়া সমস্ত 
বর্ষা খতুতে ছয় সাত বার মাত্র প্রয়োগ আব- 

শ্টক। তাহাতে প্রতি বৎসর প্রতি বিঘায় দশ 

মণ পরিমাণ খইল লাগিবে (অত্যধিক থইল্স 

প্রয়োগে পানেও কাল দাগ হইয়া! পচিয়! যাইবে) 

এবং তাহাতেই পর্য্যাপ্ত সার দেওয়া হইবে। প্রথম 

বৎসরে এইরূপ পাইট করিয়। পর বৎসরে বর্ধার 

পূর্বে কষ্করাদি বিহীন পরিষ্কার বেলে দো-আস 
মাটির তৃণ, কাষ্ঠ, খোল ও তৃণের মূল অংশ পরি- 
বর্জনাস্তে, বিশুদ্ধ অিশ্র পরিষ্কার স্থুকোমল মার্টি 

আনিয়া চারার পিলিতে ও উভয় পিলির মধ্যেক 

অবসর স্থানে নূতন মাটি দিবে। এস্থলে বলা 
জাবশ্তক যে পর্ণ লতার মূলদেশে অবস্থিত স্থান 
অপেক্ষা ফাকা চারি ফিট স্থানই মাটিদি়া অধিক 



৯৭২, 
পল পবা শি 

পটিও 

উচ্চ করিয়! ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শাক্ত বর্দিত 

করিতে হইবে এবং যতকাঁল বরজ কার্যকরী ও 

জীবিত থাকিবে, ততকাল প্রতি বৎসরই নূতন 

মৃত্তিক। এবং খইল চুর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে। 

বসন্ত খতুর সম'গম অর্থাৎ শাতান্ত হইয়া 

গের্লেই অন্ঠান্য লত। বল্লরীর ন্যায় পর্ণ লতার ও 

পত্রোগম আরন্ত হইবে। অবস্থান্ুসারে ফাল্তুন 

মাস হইতেই পত্র জন্মিবার সময় আমরা নির্দেশ 

করিলেও প্ররুত পক্ষে মঘ মাস হইতেই তাহার 

সুচন। হয়। পান ক্ষেত্রের চতু:স্পার্থে খেজুর, তাল 

্রস্থৃতি জাতীয় বৃক্ষের পত্র অথবা নল কি বংশ 
শাখ!( কঞ্চি) দিয়া, অর্দ হস্ত কি একফুট অন্তর 

স্থুল বংশ অথব! অন্ত সরল কাষ্ঠ খণ্ড অথবা লৌহ 
দণ্ড ভূগর্ভে নিহিত. করিয়া উত্তমরূপে থিরিয়! 

ফেলিরে। বেড়। এরূপ ভাবে দেওয়া চাই যে গো, 

ছাগ প্রতৃতি পশ্তর দৌরাত্ম হইতে ক্ষেত্র রক্ষা 
হইবে অথচ প্রবল ঝটিক। ও প্রবহমান বায়ুর 
প্রকোপও নিবারণ হইবে । প্রবল বায়ু পানের 
লতা স্পর্শ করিলেই ভূলুষ্ঠিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
যাইবে, এজন্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট বায়ু প্রবেশের পথও 
রাথিতে হইবে আবার বাতাস জোরে না লাগে 
তজ্জন্ট তাহার পথ রুদ্ধও করিতে হইবে। চতুঃ- 

সীম। এইরূপে ঘিরিয়া উদ্দ দেশেও ছায়া মণ্ডপ 
ব৷ বিতান নির্মাণ ,.করিতে হইবে: ছায়া মণ্ডপ 
নির্ণাণ প্রণালীও স্বতন্ত্র; ইহার চতুস্পার্থ্ে যদিও 
স্কুল তারসহ খু'টা দিতে হইবে বটে কিন্তু মধ্যে 
এব্পখু'টী দেওয়। চলিবে না, মধ্যে খুটীর পরিবর্তে 

বাশ চারিফাল কারিয়! বাকারী করিয়।, সেই 

বাকারীর অগ্রভাগের অর্ধ হণ্ড নিয়ে রজ্জুবেষ্টনে 
আবদ্ধ করিয়া, এ বাকারীর যূলদেশে পূর্ব রোপিত 
লতাঘয়ের অতি নিকটে ভ্রিপদ্দীর পায়ার গ্চায় 
চারি? ঝাড়ের মূলে চারিখানি বাকারী 'পুতিয়। 

কুঘক-- অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। [ ১০ম খণগ্ড। 

দিবে। এইরূপ করার অভিপ্রায় এই যে এক 

ঝাড়ে রোপিত চারাদ্য়ের একটির অবলঘ্ঘন যষ্টির 

কার্ম্য ও ছায়া মগ্ুপের শতশত বা খুঁটির কার্য একা- 
ধারে এ এক বাকারীতেই সুসম্পন্ন হইবে! আরও 

অধিক লাতের বিষয় এই ষে চতুস্পদির আকারে 

বাকারী বসানয় উহার চারি পদে চারি বাড়ে 

চাবিটি চারার আশ্রয় বা অবলম্বন উহ। দ্বারাই 

নুসম্পন্ন হইল। এ চারি ঝাড়ে আর চারিটি চার 

যাহা৷ অবশিষ্ট রহিল, তাহাদিগের উর্দে উখিত 

ওয়ার জন্য আর চারিটি নল তৃণ ঝাড়ের সন্নিকটে 

এক একটি চারার অবলম্বন দণ্ড ব!স্তশ্তরূপে নিহিত 

করিবে; সম্ভবতঃ কঞ্চি দ্বারাও এ কার্য সুসম্পন্ন 

হইতে পারে। উপরে যে নলের কথা বলা হইল 

&ঁ নল ও খড়ি এবং অস্থি নামক গুল্ম দ্বার! ক্ষেত্রের 

চারি পাশের বেড়া € বৃতি )ও অতি সুন্দররূপে 

স্থসম্পনন হইতে পারে । সে যাহা হউক বাঁকারীর 

যে চতুম্পদির কথা বল! হইল এরূপ চতুষ্পদি 
এরূপ তাবে সমস্ত ক্ষেত্রে বসাহবে যে, সমুদয় 

ঝাড়ের এক একটি চার! উহার এক এক স্বতন্ত্র 

বাকারীকে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বাকারী 

বসাইয়! তাহার মস্তকের বদ্ধ রজ্জুর উপর লম্ব। 

সরল সুখ বাশের পাইড় দিয়া, তদুপরি বাশের 

চট! (বাকারী ) ঘন। ঘন বাধিয়! দরিয়া তাহার 
উপর কেশে ( কাশ তৃণ )বিছাইয়া দিবে.। কাশ 

তৃণ এরূপ ভাবে বিস্তৃত করিতে হইবে যে উহার 

পরস্পরের ,বিচ্ছেদ অবকাশ দিয়! ক্ষেত্রে অল্প অলপ 

রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে অথচ রৌপ্রাধিক্য ন! 

হয়। ক্ষেত্রের উপারিভাগে ষে মঞ্চ বাছায়! মগ্ুপ 

করিতে হইবে তাহ] পাচ ছয় হস্ত পরিমিত উচ্চ 

হওয়া আবশ্তক, উহার মধ্যে সর্বদা ক্ষেত্রপাল 

সহজে ও বিন। বাধায় গমনাগমন করিতে পারে. 

এরূপ ভাবে মঞ্চ নিন্মাণ সুযুক্তি সঙ্গত চিরাচরিত 



৮ম সংখ্যা । ] 

প্রথ।। মঞ্চ নিয় হইলে কোন মতে কাধ্য চলিবে 

না, তাহাতে প্রথম বাধ! ক্ষেত্রপালের গমনাগমনের 

ব্যাঘাত; দ্বিতীয় বাধা লতা আশান্গরূপ বর্ধিত 

হইতে ন। হইতেই তাহার পরিবর্ধনে বাধা পড়িবে; 

কারণ অপর লতার 2্াায় পর্ণ লতাকে হ্হেচ্ছান্ুরূপ 

ও স্বাভাবিকরূপে ধিবদ্ধিত হইতে দেওয়া! কর্তব্য 

নহে। লতাটি উদ্ধভাগের মঞ্চ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছান্ত্ররূপ 

বাড়িতে দিবে, উহার অগ্রভাগ মঞ্চ স্পর্শ করিলেই 

লতার অগ্রদেশে বিবেচন। মত পঞ্জ রাখিয়| উহার 

মূল ও মধ্যভাগ হইতে পঞ্ সমূহ এক একটি ঝরিয়] 
বৃস্ত মূল ছেদন করিয়া লইয়।, ধার ও কোমল হস্তে 

নিষ্পত্র লতাটিকে তাহার আশ্রয় দণ্ড হইতে নিষ়ে 

পাতিত করিয়া, দাড়া বা আইলের উপর পাশ্বাপাশ্থি 
ভাবে গোল চক্রাকারে সর্প কুগুলীর গ্ায় কুগুলী 
পাকাইয়৷ সাজাইয়! রাখিবে, ও বিতস্তি পরিমাণ 

অথব! তাহারও অধিক লতার সর্বাগ্রভাগ পত্রপুঞ্জ- 
সহ অতি সন্তর্পণে পূর্ব স্থাপিত পুরাতন, অথবা 

পুরাতন দণ্ড ভগ্ন বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে 
তৎপরিবর্তে নৃতন দণ্ড স্থাপন করিয়া, এ আশ্রয় 
দণ্ড গাত্রে লতার অগ্রভাগ সংযোজিত ও সংবদ্ধ 

করিয়। দণ্ডের মূলদেশে ও সন্নিকটে মুত্তিকার উপর 

লতার যে অংশ সরল তাবে ভূপুষ্ঠে পতিত রূহিবে, 

তদুপরি পুনরায় পুর্ববৎ বিশুদ্ধ দো-আস চর্ণ 

মৃত্তিকা স্থাপন পূর্বক উভয় হস্তে সজোরে চাপিয়া 

দিয়া জলসেকে মৃত্বন্ধ, বিনষ্ট ও লতার রস 

সঞ্চার করিয়া দিবে.। লতা! ও পত্রেও.*অল্প অল্প 

জলের ছিটা দিবে, লতার মূলে আলগা মাটির 
উপর জল সেচন্ কালে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে যে, মৃত্তিক? ধৌত হইয়া! লত1 বাহির হইয়। 
ন] পড়ে ব। জলের পশুন বেগে মাটির চাপভাঙ্গিয়। 
কিছু মাত্র মাটিও সরিয়া নাষায়। এইরূপে যথা 
ক্রমে লতাটি স্থাপিত হইলে এ নুতন্ন প্রদত্ত মৃত্তিক! 

খুলন! জেলায় পানেধ চা । ১৭৩ 

মধ্যে শিকড় বাহির করিয়। গাছ পুনর্বার নৃতনত্ব 
প্রাপ্ত হইবে। যদিও নূতন চারা বসানর স্তায় 

সমুদয় পাইট পুনঃপুনঃ করিতে হইবে: কিন্তু লতার 

অগ্রভাগকে পুরাতন লতা হইতে কর্তন খা বিচ্ছিন্ন 

করিয়! ফেলিবে না । বিচ্ছিন্ন “করিলে চারা বাচিতে 

পারে বটে কিন্তু নৃভন বরজের স্তায় এ চারা 
বিবদ্ধিত ও সতেজ হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে। 

লত৷ কুগুলীরুত করণ কার্য্য বৎসরে ছুইবার অর্থাৎ 

আধাঢ় ও ফান্ধনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে 

ক্ষেত্রস্বামীর অর্থাগমের কিছুমাত্র ক্ষতিব! সন্কোচ 

ঘটবে না, কারণ যখন বরজের একাংশের পাইট 

চলিতে থাকিবে তখন অপরাংশের পত্র চয়ন 

সম্পূর্ণ আয়ত্ব রহিবে। বরঞ্জের কার্যে লাঙ্গলের 
চাষ অসস্তব ও অনাবশ্তক। বারুইকে সকল সময় 

তীক্ষ দৃষ্টির ও সুবুদ্ধির সহিত বরোজ পর্য্যবেক্ষণ ও 
অন্রসন্ধান নিরত থাকিতে হইবে যে কোন স্থানে 

একটি মাত্রও তৃণ অস্কুরিত* বা উপচিত হইতে 

না পারে। অধিকন্তু পর্ণ উত্তোলন, লতা মূলে 

জল সেচন, বায়ু তুড়িত ভূপতিত লতার উদ্ধার 

সাধন ও তাহাকে যথাস্থানে স্থাপন চরণ খইল 

প্রক্ষেপ, চারার মূল শিথিল ও মৃত্তিকার অভাব 

হলে তাহার পুরণ, অপ্রয়োজনীয় নূতন চার! 

উথ্থিত হইলে তাহার 'সংহার সাধন, এবং খোলা 
ইষ্টক, কঙ্কর, অস্থি ও কান্ঠ খণ্ড ক্ষেত্র'হইতে .অপ- 

মারিত করণ তাহার নিত্য ব্রত। এতদ্ব্যতীত 
সময় সময় নিড়ানী দ্বার। চারার মূল দেশের মৃত্তিকা 
খনন করিয়া শিথিল করিয়। দেওয়াও প্রয়োজন । 

উপরি উক্ত রূপে সযরে সার প্রদান ও পাইট 
রাখিতে, পারিলে এক একটি বরজ বিশ ত্রিশ 

বৎসরেরও অধিক কালস্থায়ী হইয়া, বরজ স্বামীর 
আয়ের পথ পরিষ্কত রাধিয়। ক্রমেই তাহাকে 

ধনবান ও ক্রমে লক্ষপতিতে উন্নীত, করিবে 



১৭৪ 

একটি এক বিথার বরঞ্জ করিতে হইলে প্রথম 

বর্ষে প্রায় একপুত মুদ্রা ব্যয়ের সম্ভব কিন্তু বর্ধা- 

কালের মধ্যেই সার্দ দ্বিশত মুদ্রা যে আয় হইবে 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অল্প ভূমি অপেক্ষা 

অধিক ভূমির কৃবির বায় পরিমাণে অল্প লাগিবে 

এবং প্রথম বৎসরের পরে কএক বৎসর অতি 

অল্প মাত্র ব্যয় ও প্রভূত পরিমাণে লাত হইবে । 
পরে যে বৎসর পুরাতন মঞ্চ কি বৃতির প্বংশ 

সাধন ও নৃতন নির্মাণ করিতে হইবে £স বৎসর 

কিছু ব্যয়াধিক্য- হইলেও প্রথম বৎসরের ন্যায় 

অত্যধিক ব্যয়, বাহুল্য আর কোন বৎসরই করিতে 
হইবে না। পানের.চাধ করিতে হইলে হই এক 
বিঘ। ক্ষেত্র কর! কর্তব্য নহে, অনুযান দশ বিঘ 

জমিতে ক্ষেত্র স্থাপন কর! কর্তব্য। আর কেবল 

পাকের চাষ বলিয়াই নহে, কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ 

নিয়মই এই যে বিবিধ শ্রেণীর জমিতে নানাবিধ 
শস্য ও বিতিন্ন গ্রফারের ফলমূল বিস্তৃত রূপেই 
করা আবশ্তক তত্তিন কখনই কৃষি কল্যাণপ্রদ 

হয় না। পানের বরজের স্থান বিশেষে চই, 

চুপফড় আলু, সাক আলুঃ পুই ভাটা, ওল, মান- 

কচু, উচ্ছে, পটল ও সুপারি বৃক্ষ ও রোপিত হইয়। 
তাহার বিরুম্ব লব্ধ অর্থেও ক্ষেত্রস্বামীর কিঞ্চিৎ 

আয় হইয়া থাকে । ববোজের পটল অতি 

উপাদেয় ও খুব 'বড় বড় হয়। আমরা উপরে যে 

আয় ব্যয়ের তালিকা! প্রদ্দান করিয়াছি উহা অবস্ত 

পূর্বেকার হিসাবে স্বাভাবিক পানের বাজারের 

পাইকারের নিকট বিক্রয় লব্ধ অর্থের । যাহার! 
স্বহত্তে বাজারে, হাটে, খুচরা খরিদদারকে বিক্রয় 
করে তাহার! আরও কিছু অধিক লাভ প্রাণ্ড হয়। 

আর বিগত বৎসর হইতে যেরূপ চাবি পাঁচটা 

পান. পয়সায় বিক্রয় হইতেছে বদি এইরূপ দর 

স্থায়ী হুর়,তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামী ও 

রুষক-_«অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । [ ১০ম খও 

ব্যবসায়ী অবিলম্বে যে ধনবান হইয়! উঠিবে তাহ। 

অতি নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে। আরও 

এস্বলে একথা বল আবশ্ক যে ভবিষ্যতে যদিও 

পানের বাজার সম্ভা হয় তাহ! হইলেও কখনই 

সেই পূর্বকালীন দর এক পথ দেড় পণ পান 
পয়সায় বিক্রয় হইবে না । ক্রয় বিক্রয়েয় বাজারের 

একট] সাধারণ সর্বকালান ও সর্ধবঞ্জনীন নিয়ম 

এই যে দ্রব্য সামগ্রী একবার মহার্থ ও ুর্ঘ্য 

হইয়। যদ্দি শেষে পুনরায় সন্ত ও মুল্য হাস হয় 

তাহ। হইলেও পুর্ষকালের সেই দর আর কখনই 

ফিরিয়া আইসে ন|। 

অন্যান্য কৃষির ন্থায় এই কষিতেও বাধা বিশ্ন 

কিছু কিছু যে আছে তাঙ্থাতে সন্দেহ করিবার 

কোন কারণ নাই। পর্ণ লতা গ্রীষ্মকালে অধিক 

রৌদ্র জন্য খরায়, বর্ষাকালে মুলে জল বসিয়। ত্বরায় 
মরিয়। যায়, তৃণ ভোজী গো, মেধ, ছাগাদি পণতেও 

অনিষ্ট সাধন করে, শৃগাল, কুকুর বরোজ মধ্যে 
প্রবেশাধিকার পাইলে লত৷ ছিন্ন, পত্র ভগ্র করিয়া 

অনিষ্ট সাধনে অক্ষম নহে; সজারু, কাটবিড়ালি ও 

যশোহর এবং খুলনার সগিকটবর্তাঁ গ্রামের বরোজ 
সমূহে লাপা নামক এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র পণ্ড এবং 

ইদুরেও পর্ণ ক্ষেত্রের অতিশয় ক্ষতি করে, আর 

উচ্চিংড়ে, ঘুব্বুরেও, সময় সময়, কচিৎ পঙ্গপাল 
ক্ষেত্রে উৎ্পতিত হইয়াঁও ক্ষেত্রের অনিষ্ট সাধন 
করিয়। থাকে । লাত, ক্ষতি, উৎপন্ন, অজন্ম! অব্য 

সকল র্যবসায়েই আছে কিন্তু একথা আমর! 

দটতার সহিত বলিতে পারি যে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি 

এবং উপায় বিধান করিয়! যঙ্দি বিভিন্ন প্রকৃতির 

নানাবিধ শন্ত বপন ও রোপণ করা যায় তাহা 

হইলে মোটের মাথায় লাত আছে। " 
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সাবাই ঘান। 

সাবাই ঘাস পার্বত্য স্থানেই জন্মিয়। থাকে, 
সমতল ক্ষেত্রে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ঢালু পাহাড়ের উপরেই, যেখানে অন্যান্ত শস্যের 

চাঁষ একেবারে অসম্ভব, এ সাবাই ঘাস সেইবূপ 
স্থানে যথেই পরিমাণে এবং সতেজে জন্মে। যে 

সমতল ক্ষেত্রে বর্ধার জল জমে, সেখানে আদে' 
এই ঘাস জন্মিতে পারে না। উচ্চ অথচ খোল! 
জায়গায় ইহা স্বচ্ছন্দে বর্ধিত হয়। ছায়াযুক্ত স্কানে 
ইহার তেমন বৃদ্ধি হয় না। আর এক কথা, ইহ] 

খুব বেণা বৃষ্টি সহা করিতে পারে না। যে বৎসর 

অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, সে বৎসর ইহার তেমন 
তেজ হয় না, অধিকন্তু ইহার তন্তগুলি অত্যন্ত 
নরম হইয়। পড়ে সুতরাং কার্যে উপযোগী হয় 
না। অন্তান্ত অনেক প্রকার ঘাসের ম্যায় ইহারও 

একটি পাকের ন্যায় শীষ হয়| এই শীষগুলি 

বীজে পরিপুর্ণ থাকে । বীজগুলি অভি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
এবং লোমশ। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও লোমশ হওয়ায় 
মদ বাতাসেই বীজগুলি শীষ হইতে বিমুক্ত হইয়া 

ক্ষেত্রের চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়ে। সাবাই ঘাস 
প্রধানতঃ দুই কার্যে ব্যবহ্থত হয়। প্রথমতঃ 

ইহ। দ্বারা কাগজ প্রস্তত হয়; দ্বিতীয়তঃ দড়ি 
প্রস্তত হয়। কিন্তু ইহার দড়ি অন্যান্য দড়ির ন্যায় 

শক্ত নহে। তবে এই সুবিধা যে অন্তন্যি দড়ি 

অপেক্ষ। ইহার দাম অনেক সন্ত]। 
নেপাল ,প্রদেশেই উৎকৃষ্ট সাবাই ঘাস জন্মে। 

কিন্ত দেখিতে পাওয়া] যায় যে সাঁওতাল পুরগণার 
রাঞমহল মহকুমার অন্তর্গত স্থানে অত্যন্ত অধিক 

পরিমাণে এই ঘ।স জঠিয়। থাকে । এই অঞ্চলের 

সাবাই ঘাস। ১৭৫ 

ঘাস সমস্তই সাহেবগঞ্জ ষ্টেসদে আনা হয় এবং 

তথ! হইতে অন্যান্ত স্থানে প্রেরিত হয়। সাঁওতাল 
পরগণায় ৬* হইতে ৭৫ হাজ্জর বিখা! ব্যাপিয়। 

ইহার আবাদ হয়। ইহার আবাদের জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিতে হয় না। অতি অল্প আয়াসেই ইহার 

আবাদ হুইয়৷ থাকে। পুর্ধেই বল! হইয়াছে ষে 
পার্বত্য গ্রদেশেই ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জনিয়া 

থাকে। নিয়লিখিত রূপে ইহার আবাদ হইয়! 
থাকে। প্রথমতঃ পাহাড়ের উপরিস্থিত সমস্ত 

গাছ পাল! ও আগাছ। বর্ষার পূর্বে কাটিয়।৷ ফেলিতে 
হয়, তৎপরে অবশিষ্ট জঙগল পুড়াইয়৷ সমস্ত স্থান 
পরিফার করিতে হয়। তদ্দনস্তর রর্যাকালে বীজ 

ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে লাঙ্গল প্রভৃতি 

দিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। ট্যষ্ঠ হইতে 
শ্রাবণ মাসের মধ্যে বীত্ঘ বপন করিতে হয়। 

একবার আাবণ মাসে এবং পুনরায় আশ্বিন আসে 

নিড়ান দেওয়া আবশ্তক। চারাগুলি ১1 ফুট 
ব্যবধান থাকাই ভাল। তঙচ্জন্ত যেস্থানে অত্যন্ত 

অধিক চারা জন্মে, সেখান হইতে কতকগুলি 

উঠাইয়৷ যেখানে কূম জন্মে, সেখানে বসাইয়া 
দেওয়া উচিত। প্রথম বৎসরে ঘাস গুলি ১ ফুট 

ব| ১॥ ফুট মাত্র উচ্চ হয়। প্রথম বৎসরের খাস 

দড়ি কিম্বা কাগজ প্রস্ততের পক্ষে অন্থপয়োগী; 

6001:5 01৭ 

1১২1) &০1২10০01-1 01৩15 

137 181 8. 0,10056 139110, 1, 4.5 01708-0, 

4৯580. 10175010101 0106 10619810170 0 

1,770 1২600105 & 45110010016, 

17561) 130152] 210 £১55217, * 

1১1106 15, 2.11২600000 00 1২6, | 071), 
/50115 0০ 07611505561, [10121 05201051- 

1110 0555090186191) 162) 130%/102781.১0656, 



১৭৬ 

এজন্য প্রথম বংসরের ঘাস কাট] হয় না। দ্বিতীয় 

বৎসরেও ছুইবার 'নিড়ান দিতে হয়। এই সময়ে 
ঘাস গুলি আন্বাজ তিন ফুট উচ্চ হয়; এই 

বৎসরেও ঘাস.গুলি যথেষ্ট শক্ত হয় না। সুতরাং 

এই সময়েও না কাটাই ভাল। তৃতীয় বৎসরে 

ঘাস, গুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ৬।৭ ফুট উচ্চ হয় 
এবং কার্ষ্যোপযোগী হয়। এই সময় হইতে প্রতি 

বংসর একবার নিড়ান দিলেই চলে । জ্যৈষ্ঠ 
হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে এরূপ ভাবে একবার 

নিড়ান দেওয়। আবশ্তক যেন ক্ষেত্রে সাঁবাই ঘাস 
ব্যতীত অন্ত কোন আগাছ। না থুকে। 

প্রতি বংস্কর একবার মাত্র ঘাস গুলি কাঁটিয়! 
লইতে হয়। ক্ষেত্র অনুসারে কার্তিক হইতে পৌষ 

মাসের মধ্যে কাটিতে হয়। পুনরায় যখন বর্ষ! 

আসে, খাস গুলি বাড়িতে থাকে এবং ২৩ মাসের 

মধ্যে ৬1৭ ফুট উচ্চ হইয়। পূর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 
এইরূপে প্রতি বৎসর একবার করিয়] বিনাআয়াসে 

(কেবল মাত্র একবার নিড়ানি দ্বারা) ফসল 
পাওয়া যায় । পশুর! এই ঘাস খাইতে বড় ভাল 

বাসে, সুতরাং পশুর। যাহাতে র্ষত্রে প্রবেশ করিতে 

না পারে, সে বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হইবে। 
যে ক্ষেত্রে একবার বীজ ছড়ান হয়, সে ক্ষেত্রে 

বরাবরই ঘাস জন্মিতে থাকে কিন্তু দেখ! যায় যে 
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প্রথম ১৫।১৬ বৎসর ফসল বেশ তাল হয়, তত্পরে 

ক্রমশঃ কমিতে থাকে । এবং যখন দেখা যায় 

যে ফসল আর আশান্ুযায়ী হইতেছে ন! অর্থাৎ 

লাভজনক নহে তথন ক্ষেত্রটীকে পরিত্যাগ করিতে 

হয়। কিছু কাল এই ক্ষেত্র পতিত থাকিলে ইহা 
জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া যায় এবং যখন দেখ! যায় যে 

সাবাই ঘাস নির্মল হইয়াছে তখন আবার পূর্বোক্ত 
উপায়ে ক্ষেত্রটীকে পরিক্ষার করিয়া ফেলিলে ইহ! 

পুনরায় বীজ বপনের উপযোগী হয়। কোন কোন 

কৃষি বিদ্যাবিদূ বলেন যে সাধারণতঃ বৎসরে এই 
ঘাসের দুইবার ফসল হয়। বর্ষাকালের প্রথমে 

একবার কাটিয়া! লইতে হয় এবং দ্বিতীয় বার বর্ষা- 

কালের শেষ তাগে কটিতে হয়। তাহারা আরও 

বলেন যে সমতল ভূমিতেও ইহ জন্মে। 

পৃথক পৃথক ক্ষেত্র অনুসারে ফমলের তারতম্য 

হইয়]থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি বিথায় 
২০২৫ মণ ঘাস উৎপাদন করে, আবার কোন 

কোন ক্ষেত্রে ২৩ মণ মাত্র জন্মায়। দেখিতে 

পাওয়। যায় ষে গড়ে প্রতি বিঘায় আন্দাজ ১৫ মণ 

ঘাস জন্মে। 

সাবাই ঘাস পার্বত্য প্রদেশেই জন্মে। কিন্তু 
পাহাড়ীর! ইহার আবাদ বা ব্যবস সম্বন্ধে কিছুই 

জানে ন। সাধারণতঃ পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানীর। 

পাহাড়ীদের নিকট।হইতে ক্ষেত্র সকল জম] লয়। 
প্রতি বিঘায় ক্ষে্র অনুসারে ৪২ হইতে ৮২ টাক! 
পর্ধ্যস্ত বাৎসরিক খাজন। দিতে হয়। প্রতি বিঘায় 

গড়ে ৫২টাক] খাজন৷ ধর! যাইতে পারে। এই 
সকল হিন্দুস্থানীদ্িগকে মহাজন কহে। পাছে 

জমির উপর এই সকল মহাজনদিগের কোন স্বত্ব 

জন্মায়, $ই জন্য পাহাড়ীর! প্রতি বৎসর মহাজন- 

দিগের লিকট হইতে নূতন করিয়া! জমাই খাজন। 
আদায় করে এবং যতদিন ন খাঁজন। আদায় হয় 
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ততদিন কোন মহাঞ্জনকে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে 

দেয় না। 

মহাঞজনেরা ঘাস কাট হইলে সাহেবগঞ্জে 
চালান দেয় এবং ব্যবপায়ীর| ক্রয় করিয়া তথ। 

হইতে কাগজের বাদড়ির কলে পাঠাইয়। দেয়। 

ব্যবসাষীদের গতর্ণমেন্টকে প্রতি মণে এক আন৷ 

কর দিতে হয়। 

গড়ে প্রতি বিধায় খুব কম করিয়া ১৫ মণ .............. 

ফসল ধরিয়া নিয় তালিকাষ় মহাজনের খরচ ও. 

লাতের হিসাব দেওয়। হইল। 

প্রতি বিঘায় খাজন। ৫২ টাক 

নিড়ানি খরচ ॥* আন! 

কাটার খরচ ১২ টাক! 

মোট বাধ! ও সাহেবগঞ্জ চালান 

দেওয়ার খরচ ১০ টাঁক। 

মু 
১৫ মণ ঘাসের দাম দ* হিঃ ১১ টাকা 
প্রতি বিঘায় লাত ৩'* টাক! 
ব্যবসায়ীর প্রতি মণ ৮০ হিসাবে ক্রয় করে, 

এবং সাধারণতঃ ১1 হিসাবে বিনয় করে। কিন্ত 

গাট বাধিবার খরচ, রেলের ভাড়া ও গতণমেন্টের 

কর ইত্যাদিতে প্রায় প্রতি মণে।/* আনা খরচ 

হয়। প্রতি মণে ইহাদের্,অন্ততঃ %* আন লাত 

' থাকে । 

. কার্পাস চাষ ।, 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষোার্ণ 

| , বঙ্গীয় কৃষি-বিতাগের কর্মচারী 

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুবী প্রনীত । 
তুলা চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্বাঙগনুন্মর 

ছইয়াছে। ঘাম ৮” বার আনা1। কৃষক অফিগে 
পাঁওয় যায় । 

৩ 

পরজীবি ও ক্ষীতজীবি উদ্ভিদ | ১৭৭ 

অগ্রহায়ণ__-১৩১৬ | 

পরজীবি'ও ক্ষীতজীবি উদ্ভি্। 
মন্তধ্য সমাজের ন্ঠায় নিয়গ্রাণী সমাজে ও 

উদ্ভিদ সমাজে পরজীবিকার দৃষ্টান্ত বিরল নছে। 
ফলতঃ যেখানেই অধিক সংখ্যক প্রানীর "সমাবেশ 

সেখানেই ছুই চারিটী গ্রাণী স্বাধীনভাবে জীবিকা 
উপার্জন না করিয়া অপরের উপার্জিত দ্রব্যের 
উপর তাগ বসাইতে চায়। উদ্ভিদ জগতে ছুই 
শ্রেণীর পরাশ্রয়ী।বৃক্ষ দেধিতে পাওয়া যায়। কোন 

জাতীয় উদ্ভিদ অপরের কাণ্ডে মূল প্রবেশ করাইয়। 
উহার রূস শোষণ করিয়৷ নিঙ্গের শরীর পুষ্টি করে। 

ইহার! প্রকৃত পরজীবি ([১:178(9)। আবার 

কয়েক জাতীয় গাছ জীবিত উত্তিঘ্বের অপকার 

করে না কিন্তু মৃত ও গলিত উদ্ভিদ হইতে রস 
শোধুণ করে । ইহাদ্দিগকে ক্ষীত-€ গলিত ) জীবি 
বল। বায় (891)70116 )। প্রকৃত পরজীবি 

বৃক্ষেরও পরজীবিকার তারতম্য আছে। কোন 

পরজীবির আদ পাতা প্রনৃতি হয় না। ইহারা 
কেবুল পুষ্প ও ফল প্রসব করিয়া নিজেদের বংশ 
রক্ষা করে। অন্ত পরজীবির যথেষ্ট পরিমাণে পত্র 
পুষ্প হয় এবং তাহারা আংশিক রূপে নি নিজ 

শরীর রক্ষা করিতে পারে। উত্ভিকৃজগতে এইরূপ 

টি "শিপ বারাতি 

৭5 আট ৬ সত হি গে হাত 

হি বগা সক নর আ্আটি সমর ইজ ০ আদা প্রি উল বা ভু সি আদ উদ জিজটি জনা 

জা সমল আর ৮ ৬৮" খর দু ৯৫ জর বর স্্লশ 
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লি ইি তত 

অন্দ-পরজীবি. পূর্ণ-পরজীবি ও ক্ষাতজীবি রক্ষ 
'অনেক রহিয়াছে । ॥ 

অধিকাংশ পরজীবি উদ্ছিদের প্রধান লক্ষণ 

পত্রহরিতের (61019700751). অভাব । এই 

শ্রেণীর উদ্ভিদ অঙ্গারক “পদার্থ পরিশোষণে এক- 

বরেই "অক্ষম এবং তক্জ:॥ ইহাদিগকে জীবিত 

অথব! মুত উত্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

কোন জীবিত উদ্ভিদের রস আকর্ষণ করিতে হইলে 

পরজীবি উত্তিদ্ উহার সুক্ষ মুলানূ সমূহ আশ্রয়দায়ী 
বৃক্ষের ত্বকের অভাস্তরে প্রবেশ করাইয়। দেয়, পিন্ব। 

একপ্রকার চাকার উপাধান প্রস্তত করিয়। ভাহার 

অত্যন্তর দিয়া আশ্রয়দায়ী রুক্ষের ভিতর মুল 

চালাইয়। দেয়। 

আম।দের দেশের হরিদ্রাবর্ণ আলগুসী লতা 

অনেকের নিকট সুপরিচিত। বেড়ার ধারে অথন। 

ঝুগানের অন্য কোন গাছের উপর আলগুসী লতার 

্বর্ণবর্ণ ুত্রবৎ কাণ্ড সমুহ পরিব্যাপ্ত হইয়া! যাইতে 

অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা একবারেই 

পত্রবিহীন, সুতরাং পূর্ণপরজীবি। এই পর- 

জীবির বৃক্ষ বিশেষকে আক্রমণ করিবার উপায় 

বিশেষরূপে পর্য্যাবেক্ষণযেগ্য । আলগুসী লতার 
বীজ একবারেই দল ( ('01৮19101) ) শূন্ত, কেবল 

জড়িত সুত্র সমষ্টির ন্যায়। ইহ। স্বীয় মূলের স্কুল 

ভাগ মুন্তিকায় প্রবেশ্ল করাইয়! দিয় অস্কুরিত হয় 

এবং মুলানূ সমূহ দ্বারা জল পরিশোষণ করে। 

অস্কুরিত হইবার পর ইহার স্থত্রনৎ কাও আশ্রয়- 

দায়ী বৃক্ষের অন্বেষণে রুমাগত চক্গতিতে বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইতে থাকে । উক্তব্ূপ বৃক্ষ পাইলেই ইহ! 

উপাধান প্রশ্তত করিয়া আশ্রয়দারী বৃক্ষের সহিত 

সংলগ্র হইয়। যায় এবং এই সময় হইতে সংযুক্ত 

অংশের নিয় ভাগ শুকাইয়। যায়। ইহাই আলগুসী 

লতান্ত পরজীবি জীবনের প্রারন্ত। | 

কুর্ষক- অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। | ১০ম খণ্ড । 

যদি কোন ক্রমে আলগুসী লত৷ আশ্রয়দায়ী 

বৃক্ষের সাক্ষাৎ লাভ না করিতে পারে, তাহা. হইলে 

ইহ। মুত্তিকার উপর লতাইয় যায় এবং যেমন 

ইহার অশতাগ বৃদ্ধি: প্রাপ্ত হয় তেমনই পশ্চাৎ- 
ভাগ শুকাইয়। যায়। এইরূপে কালক্রমে আশ্রয় 
শিহনে ইহ। মরিয়। যার । আলগুসী লতার আরও 

একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। ইহ] দ্রুতগতিতে 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ইহার আবর্তন (8310115) সমুহ 
আশগ] হয় এবং মন্দগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে 

আবর্তনপ্দুড হয়। কেবল শেষোক্ত প্রকার আবর্তন 
হইতেই শোষণ যন্ত্র (1):1031071777)) ) উত্পাদিত 

হয়। আলগুসীর কাণ্ডের ত্বকের উপরিতভাগস্থ 

কোষ সমূহ ( (01110110711 00118) আকর্ষণীর কার্ধ্য 

করে এবং এই সমুদয় আকর্ষণী আশ্রয়দায়ী বৃক্ষ 

সংলগ্ন হইলেই তাহাদের ভিতর দিয়। আশ্রয়দায়ী ও 

আশ্রিত রক্ষদ্বয়ের দেহের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত 

হয়। আকর্ষণী (১00) প্রধানতঃ আবর্তন 
সমূহের চাপেই আশ্রয়দায়ী তরুর তত্তর অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে। এতঠিন্ন আকর্ষণী সমূহ কিয়ৎ 

পরিমাণে আশ্রয়দায়ী তরুর তন্ত দ্রব করিয়া প্রবেশ 

পথ গ্রন্তত করে এবং তনিয়স্থ অংশ হইতে মূল 

দ্বার আনীত উদ্ভিদ রস সংগ্রহ করে। 

পরীক্ষা দ্বার দেখা [গাছে যে যদিও স্বভাবতঃ 
আলগুসী লতার পত্রহরিৎ উৎপন্ন ইয় না৷ তথাপি 

অবস্থা বিশেষে উহা] উৎপন্ন কর! যাইতে পারে । 

একটি ডালের আকর্ষণীর দিক কাটিয়া দিলে 
আশ্রয়দায়ী তরু হইতে রস সংগ্রহ করিতে ন। 

পারিয়। আলগুপী লতা পত্রহরিৎ উৎপাদন করিতে 

আরপ্ত করে। আবার যদি আশ্রয়দায়ী বৃক্ষ দুর্বল 

হয় কিম্বা নেড়াসিজের মত অল্পরসবিশিষ্ট হয় 

তাহা, হইলেও আলগুসীতে পত্রহরিৎ জন্মাইয়।, 

থাকে । 
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পৃর্ধেই বলা হইয়াছে কতকগুলি পরজীণ্ি পত্র 
হরিৎউৎপাদন করে এবং কতকগুলি ভাহ। করে না। 

আলঘসী প্রথম শ্রেণীর এবং মান্দ। দ্বিতীয় শ্রেণীর । 

মান্দ| লোরাছ্বাসিই (1401071100770%19 ) নামক 

প্রাকৃতিক বর্গের অস্তর্দত। ছোট ও বড় মান্দ। 

সকলের নিকট পরিচিত। আম, জাম প্রভৃতি 

গাছে মান্দ। জন্মির। গাছ মাবিয়। ফেলিতে জনেকেই 

দেখিয়াছেন। মান্দার পত্ধ ও পুম্প দেখিতে 

মনোহর । যে স্থানে মান্দা আশ্রয় গ্রহণ করে 

তাহার উপবিভাগের ডাল ক্রমশঃ ক্ষাণ হইয়। 

মরিয়। যায়। লোরাগ্াসিই বর্গের অপর একটি 
গন ( (98105) তিঙ্কাম (৮ 156010)))1  পুর্ববঙ্গে 

বিশেষতঃ শ্রীহট্র অঞ্চলে আতর বৃক্ষে তিস্কাম জাতীয় 

পরগাছ]| যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। 

উত্ভতিদৃশান্্রে বলে যে সমস্ত পরজীপি বুক্ষই পুণে 

ক্বাধীনজীবে ছিল। সুতরাং পরজীবিকা একটা 

উপাজ্জিত গুণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল। যাইতে পারে 
যে সাধারণতঃ ঝুমকাঁলতা স্বাধীনজীবি লা । 

কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ঝুমকালত।র যূল অপর 

বৃক্ষের অতান্ত নিকটে থাকায় শেষোক্ত বৃক্ষের 

নুলের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এইরূপ 

সংযোগের পর হইতেই ঝুমকালত। পরজীবি হইয়। 

পড়িয়াছে। 

পত্রহরিৎবিশিষ্ট গ।ছের একটি গুণ এই যে 

উহার] বায়ুমগ্ল হইতে পত্রহধ্িতের সাহায্যে 

অঙ্গারাম্ন বাম্প শোষণ কবিতে পারে । এই ক্রিয়। 

দ্বার অঙ্গার উঠিদধের মধ্যে থাকিঘা গিয়া তস্ত 

প্রশ্ততের সহায়তা করে এবং অক্সিজেন বাহির 

হইয়া ,যায়। পঞএহরিৎবিশিষ্ট পরঙ্গাবিও যে 

এই প্রকারে আহাধ্য সংগ্রহ করিবে, তাহা আশ।' 
করা যাঁয়। কিন্তু পরজীতিকা অবলম্বন ফরিয়। 

কতকগুলি পরর্ণীবির এত অধঃপওন হইয়াছে যে 

গারজীবি ও ক্গীতজীবি উদ্ভিদ | ১৪৪৯ 

উহ] পত্রহবিৎ ও উজ্জ্বল হুর্যালোক উভয়ের 

বর্তম।নতা সত্বেও পুর্দোক্ত উপায়ে অক্সিজেন ত্যাগ 
করিতে পারে না। ইহার রারণ এই যে ত্যক্ত 

অক্িজেনের পরিমাণ এত কয় যে উহ। আবার 

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যয় হুইয়! যার এবং কিছুই 
উদ্ধত থাকে না। পরঞ্জীবির পত্র, পুষ্প ও ফল 
সকণ স্থলেই এইরূপ অধঃপতনের লক্ষণ দেখিতে 

পাওয়। যায়। 

পরজীবির ্ঠায় ক্ষীতজীবি উত্তিদেরও সাধারণ 
উদ্ভিদের সহিত অনেক বৈসাদৃশ্ঠ আছে। উদ্ভিদ 
জগবে প্রায়ু ১৬* প্রকারের গাছ ক্ষীতজীবি 
আছে। তন্মধ্যে প্রায় ১২টি উধগদেশবাসী। অনেক 

উদ্টিদৃধিৎ মনে করেন যে উষ্ণ দেশের নিবিড় 
আলোক-শুন্য অরণ্যে ইহাদের উৎপত্তি। এইবূপ 

বনে হুর্যালোক বড় একট। প্রবেশ করিতে পারে 
না, অথচ বিশাল বৃক্ষ সমূহের পাদদেশে অর্দগপিত 
অথবা গলিত উচ্িগ্গ্য পদার্থের সমধিক প্রাচুর্য 
ক্পীণতর উত্তিদ্ সেই জন্য ঈর্পালোক দ্বার জীবিকা 
উপাঞ্জনের আশ ত্যাগ করিয়া গণিত উত্িজ্জা 
পদার্থের দ্বারা ,জীণন ধারণের উপযুক্ত করিয়া 
নিজদের শরীরকে গড়িয়া তুলে । 

অনেকে এরূপও অনুমান করেন যে পরজীধি 
অবস্থা বিশেষে নিজেদের স্বতাব পরিবর্তন করিয়া 
ক্ষীতজীবিতে পরিণত হইয়াছে । উতয় অনুমান 

শত্য হইলেও ইহা কল্পনা করা অসঙ্গত নহে ষে 
সাধারণ স্বাধীনজ।বি উদ বিশেষ করণে ক্ষীত- 

জীবি হইয়াছে । বত; এামাটোফাইলাম (651 
1)010])১11010) ) মামক সমঙ্গ। (11671) জাতায় 

উদ্ভিদ ইহ1 দেখিতে পাওয়া ঘায়। গলিত ডাদ্তজ্জয 
পদার্থের স্গিধানে গাম।টোফাইলাম |ু্বীয়, বায়ব্য 
মূলে শোষক তন্ত ( 101)76011)81)0 18811) উৎপাদন 

কারয়াছে। | 
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কারি ০৯ ৩ জি শক্ষু পেত ৪ম ক 

গররজীবি ওক্ষীতঙ্জীবি উদ্ভিদ সমূহের আলোচনা 
প্রসঙ্গে একটি বিষগ্নের উল্লেখ করা আনশ্তক। 

প্রাণী এবং উত্ভিদ্ জগতে কখন কখন দেখিতে 
পাওয়। যায় যে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় গাছ অথবা 
প্রাণী একত্র বাস করিতেছে । প্রাণী জগতে 

কীকড়া ও স্পঙ্জের সহিত' এইরূপ সম্বন্ধ দেখিতে 

পাওয়৷ ধায়। স্পঞ্জ নিজে আহারাথেষণে নানা- 

স্থানে ুরিয়া। বেড়াইতে পারে না অথচ কাকড়া 
ধানাস্থানে বিচরণ করে ৷ ইহাই স্পঞ্জের সুবিধা। 

পঙ্গাত্তরে কাকড়ার শত্রু অনেক ; তাহার পৃষ্ঠ দেশে 

স্পঞ্জ জন্মাইলে তাহাকে কাকড়ার পরিবর্তেম্প্জ 

বলিয়া বোধ হয়।, স্ৃতরাং কাকড়া। অনেক সময়ে 
শক্ত হস্ত হইতে এই উপায়ে রক্ষা পায়। উত্তিদ 
জগতে শিশ্বী জাতীয় ( [56820110111 080076 ) এবং 

রান্মা জাতীয় ( ()761)1420050 ) উদ্ভিদের সহিত 

বিভিন্ন জাতীয় ছত্রকের (]101)8008) সম্বন্ধ এইরূপ | 

এরূপ স্থানে ছত্রক নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ও 

অপর প্রকারে আশ্রয়দানী বৃক্ষের উপকার করে 

এবং পক্ষান্তরে ইহ। আশ্রয়দায়ী বৃক্ষ হইতে কিয়ৎ 

পরিমাণে উত্তি্দ রস প্রাণ্ড হইয়। থাকে। 

পরজীবি ও ক্ষীতজীবি উদ্ভিদের সহিত সাধারণ 

ক্লুষকের এই সম্বন্ধ ষে উভয় প্রকার উদ্ভিদ হইতেই 

অধিকাংশ সময় ক্ষতিই হইয়া থাকে। অধিকাংশ 

জাতীয় ছত্রক ক্ষীতজীবি; ছত্রক রোগে ফসল 
প্রভৃতির যে কত আনিষ্ট হয় তাহ। বলা য|য় না। 

পরজীবিও যেবৃক্ষাদির পক্ষে কত অনিষুকর তাহাও 

মান্দা ও আলগসী লত। হইতে বুঝিতে পার! যায়। 

একস্থানে একটি পরজীব গন্মিলে শীঘ্রই উহ) 
০ 

স্কঘিদর্শন__সাইরেনসেষ্টার কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ 

কলষিতত্ববিদ, বঙগবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 

জি, সি, বন্ছু এম, এ, গ্রনীত। কুষক আফিস। 

সস 

এপ” পপ ও এ পপ গপপপপ 

ঠাই53৮% ১৩১৬ [ ১ম খণ্ড | 

নিকটরর্তী: স্থানে ৷ ছড়াইয়া পড়ে। উহাদের বাঁজ 
এরূপ আঠাবিশিষ্ক অথবা অন্ত কোন প্রকার 

বিশেব কৌশলযুক্ত যে উহ! যে স্থানে পতিত হয় 
সেস্থান হইতে সহজে অপস্থত হয় ন। সুতরাং 

ফুল না হইবার পূর্বেই পরঞজীবিকে নষ্ট কর 
উচিত। অনেক সময়ে যেস্থানে আগাছ। জন্মিয়াছে 

সেই স্থান হইলে ডাল কাটিয়। ফেল! আবশ্তক হয়। 

আগাছা অধিক দিবস স্থায়ী হইলেই ডাল কাটা 

প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ক্ষীতজীবির আক্রমণ 

নিবারণ করিতে হইলে বৃক্ষ গাত্রে কোন স্থানে 

ক্ষত থাফিতে দেওয়া আদে৷ উচিত নহে। কারণ 
উক্ত রূপ ক্ষত স্থানেই ইহারা জন্মিয়া থাকে। 

অপরাপর নিব?রখের উপায় সাধারণ ছত্রক রোগ 
চিকিৎসার ন্ায়। 

পত্রাদি | 

গোলাপের কীট। 

কলিকাতার জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে 

কয়েকটি গোলাপের কাঁড়ার নমূন৷ পাঠাইয়াছেন। 
এই জাতীর কাড়ার বর্ণ হরিদ্রাত, মস্তক কাল। 

ইহারা গাছের প্রায় সমস্ত পত্রাংশ "থাইয়। ফেলে 
এবং পাতার মধ্য-শির1 ও উাটাগুলি কেবল বাকি 

থাকে । ই£1 3১৮ 7 জাতীয়। পূর্ণবয়সপ্রাণ্ত 

কীট উহার শরীর প্রান্তস্থিত একপ্রকার ধারাল 
যন্ত্র দ্বার বৃক্ষ গাত্রে গর্ত প্রস্তুত করিয়। তাহাতে 

ভিন্ব প্রসব করে। কাঁড়া ১৯১৫ দিনেই 'বড় হয় 

এবং তাহার গর গুটি বাধে। গুটি হইতে ,বাহির 
হইতে ৪1৫ দিবপ লাগে । সাবানের অথব! তামাকের 



৮ম সংখ্য। | ] 
হি তব তল ০৯ লল্িত 

জল কি কেরোসিন মিশ্রণ পযোগ রা জাতীন্ম 

পোক] নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। এক বালতি 

জলে ১ মুঠা ঝুল বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইয়া 
উক্ত জল প্রয়োগেও উপকার হইতে পারে। 

কেরোসিন ও সাবান মিশ্রণ প্রস্তুত করিবার সহজ 

উপায় এই-_আন্দাজ /৫ সের জলে অর্ধ সের 

আন্দাজ কাপড় ধোয়া সাবান গলাইতে হইবে। 

ফুটন্ত জলে সাবান নিক্ষেপ করাই তাল । পরে উক্ত 

জল নামাইয়া৷ এক বড় বে'তল কেরোসিন ক্রমশঃ 
ক্রমশঃ বিশেষ রূপে নাড়িয়া উহাতে মিশাইতে 

হইবে। শীতল হইলেই উক্ত মিশ্রণ বোতলে 

পুরিয়া রাখা আবশ্তক। প্রয়োগ করিবার সময় 

এক বোতল মিশ্রণে তিন বোতল জল সংযোগ 

করিতে হইবে। কঃ সঃ। 

পপ, পল পাত শি আগ 
ক তস্য পি এত আত পন ক ৮ কন * শী ০, 

বাপ 

বিগত ভাদ্র সংখ্যার ভ্ষকে বীরভূম জেলায় 

অবস্থিত কৃষি ক্ষেত্রের উপযুক্ত জমি সম্বন্ধে যে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল অনেকেই সেই জমির 

বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন। আমর! 

তাহার্দিগের জ্ঞাতার্থ প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভাবে পত্র 

ন। লিখিয়] এস্থলে জমি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ 

করিলাম। এততিন্ন অপর কিছু জিত্ঞাস্ত থাকিলে 

তাহার। জাঁমর অধিকারীর নিকট হইতে সংবাদ 

পাইতে পারেন ।--(১) জমিঙলির মধ্যে প্রায় 
বিশ বিঘ। আবাদ যোগ্য । এই বিশ বিঘ। জমিতে 

ভালনূপ চাষ দিলে এখন হইতেই প্রথম শ্রেণীর 

ধানি জমিতে পরিণত হইতে পারে। অবশিশ্ট 

সমস্ত জমিই কর্ষণ যোগ্য । ক্রমশঃ তাহাকে ধানি 

জমি অথব। অন্ঠ কোন ফসশ উৎপাদন উপষোগী 

করা যাইতে পারিবে । জমিগুপির নিচে একটি 
ক্ষুজ ননী আইে, অল্প ব্যয়ে তাহাতে বার মাস জল 

রাখিবার ধন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। 'জমির 

পত্রাদি | 

চুক রগ উর যে বাধ আছে অল্প 
ব্য়েই তাহাতে বার মাস জল রাখিবার উপায় 

কর। ধাইতে পারে । (২) 1%* আন। হার জমাতে 

বিঘা প্রতি ১০২ টাক। ও ॥« আনা হার জমাতে 

বিঘ। প্রতি ৭* টাক] সেলামি দিতে হইবে। ৩) 

জমির £₹ মাইল মধ্যে লোকালয় আছে। £€৪) 

কথিত জমিতে কিন্বা তাহার নিকটবর্তী কোন 
স্কানে কোন প্রকার জন্তুর উপদ্রব নাই। (৫)লুপ 

লাইন মল্লারপুর &্রেসন হইতে চারি মাইল দুরে 
জমি অবস্থিত; উক্ত ষ্টেসন হইতে যাতায়াতের 

জন্য গরুর গাড়ী, গান্কী প্রভৃতি পাওয়] যায়। (৬) 

জমি হইতে বরামপুরহাট ৮ মাইল এবং জমি উক্ত 

সবডিবিসনের অন্তর্গত মাসড় গ্রামের প্রানস্তভাগে 

অবস্থিত। (৭) সাধারণতঃ উক্ত অঞ্চলে হাঞ্জ 

শুক হয় না। (৮) চাষ আবাদের উপযোগী 

বৃষ্টি এ অঞ্চলে প্রতি বৎসরই হইয়! থাকে । ৯) 

জমি সমতল। (১০) জমি হইতে ৪৫ মাইল 

দুরে ২৩ স্থানে হাট ও গঞ্জ আছে। (১১) গোময় 

এবং পুরাতন পুকুরের পক এস্থলে সাররূপে ব্যবহৃত 

হয়, এবং এ সার, এস্থলে পর্যাপ্ত পরিমাণে 

পওয়া যায়। এখানে গোময় সার টাকায় ৪০1৫০ 

মণ (.৫৮।৮%০ ওজনের ) পাওয়া যায়। (১২) জমির 

সমস্ত খবর শ্রীতমোরীশ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটা গ্রাম, 

মুলুটী পোষ্ট, সাওতাল পরগণা এই ঠিকানায় পঞ্জ 
লিখিলে পাওয়া যাইবে! | 

প্রাদেশিক কুবি সংবাদ ।॥ 

পাঞ্জাবে গোধুম ।-অনেক দিন হইতে, এমন 
কি ১৮৮২সাল হইতে চাষীর। পাঞ্জাবে সাদা নবম গম 

চি 



রে 
২ স্পা শীিশশিশশিন শি তি পা 

উৎপর ডিনার চেষ্ট। নন আলতেছে । কারণ 

তৎকালে বিদেশী বণিকগণ সাদ। গমেরই অধিক 

আদর করিতেন'এবং ইহাই বিদেশে অধিক রপ্তানি 

হইত। লাল শক্ত গম অপেক্ষা সাদা] নরম গমের 

দরও অধিক ছিল ।, কিন্তু গত বৎসর পুষ। হইতে 

গথ সম্বন্ধে যে পুস্তিক! প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 

পূর্বোক্ত সংস্কার ভুল বলিয়া! প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

এখন দেখ। যাইতেছে সাদ! নরম গম অপেক্ষা 

লাল শক্ত গমের ময়দায় বড় এবং সুন্দর রুটা 
প্রস্তত হয়। ইংরাজ কলওয়ালারা এখন এই লাল 

শক্ত গম অধিক পছন্দ কন্িতেছেন। সুতরাং 

তাহার! যেটী'পছন্দ করিবেন সেইটিই অধিক মাত্রায় 

এখান হইতে রপুনি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

দরও চড়িবে। আবার পাঞ্জাবের মাটিও এই 

লাল শক্ত গম উৎপাদনের অনুকূল। এখানকার 

চাষীরা এতপিন ভ্রমে পড়িয়া অত্যন্ত যত্রপহকারে 

নরম গম উৎপন্ন, করিবার চেষ্টা করিতেছিল। 

যাহা হউক শক্ত গমের আদর বাড়িয়াছে সত্য, 

তথাপি নরম গমের রপ্তানি একেবারে উঠির। 

ধায় নাই। খিলাতের অনেক মিল এখনও সাদ। 

নরম গম লইতেছেন, সেট। কিন্তু অনেকটা অত্যাস 

বশতঃ। অবশেষে বোধ হয় সকলেই অধিকতর 

কার্যযোপযোগা বলিয়া শক্ত গমহ লইতে বাধ্য 

হইশেন। , 

বঙ্গে অঠহ 

শঙ্তের অবস্থা |. 

বষটি হয় নাই। ক্বেল মাত্র দার্জিলিঙ্গ ছুই এক 
পস্ল! বৃষ্টি হইয়াছে । রবি শঙ্তের বীজ বোন! 

শেষ হইয়৷ আসিল। হেমস্তিক ধান্ত কর্তন চলি- 

তেছে। বেহারে আখ মাড়াই ইতিপূর্বে আরম্ত 

হইয়াছে, এখনও চপিতেছে। বালেশ্বর, পুরী ও 

য়ণ মাসের শেষ পর্যন্ত 
»অঞহায়ণ মসে প্রায় কোথাও 

কুক অগ্রহায়ণ ১৩১৬। চনিরনীছি? 
- রি 

পালামৌয়ে আখ মাড়াই আরস্ত যারে | শন্তের 
অবস্থা সর্বত্রই তাল । ১৫টি জেলায় চাউলের দাম 

কমিয়াছে, অন্ত ১৭টী জেলায় প্রায় সমান। 

বর্ধমান, মেদিনীপুর, যশোহর, 'গয়া, র"াচি, 

পালামে, মানভূষ, ব্রিুত, ভাগলপুর ও উড়িয়া 
হইতে গবাদি পশুর রোগের খবর আসিতেছে । 

সব্দত্র কিন্তু পশুখাদ্য এবং জল পর্যাপ্ত পরিমাণে 

বুহিয়াছে। 

বঙ্গদেশে নাবী জাতীয় তিলের চাষ 
--বরঙ্গদেশের মধ্যে সম্বলপুরে অধিক পরিমাণে 

নাবী জাতীয় তিলের আবাদ হইয়। থাকে । বাৎ- 

সরিক উৎপন তিলের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ এই- 

থানেই উৎপন্ন হয়। এবৎসরের আবহাওয়া তিল 

চাষের অন্থকুল ; কেবল নিয় বঙ্গে ভাদ্র মাসের ঝড় 

জলে তিলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে । সিংভূম, 
ভাগলপুর এবং খুলনায় সামান্য পরিমাণে নাবী : 

ভিলের আবাদ হইয়া থাকে । বর্তমান বর্ষে তিল 

চাষের জমি পরিমাণেও অধিক, বর্তমান বর্ষে 

১৫৮,৫০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছে এবং 

বিগত বর্ষে ১৪৭০০ একর জমিতে তিলের আবাদ 

হইয়াছিল। যদ্দি এইরূপ অনুকুল আবহাওয়া 
থাকে পনর আনা ফসল হইবে, বিগত বর্ষে দশ 

আন। ফসল হইয়াছল | 
টিটি 

' সার-সংগ্রহ । 

শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা | . 
বোম্বাইয়ের পরলোকগত পাশাঁ খনকুবের জেম্- 

সেটজী নাউসারেঘী তাতা দেশের শুন্নতি চিন্তায় 



৮ম সংখ্যা | ] 

অনুপ্রাণিত হইয়। ভারতবাসীর শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার 

ব্যায়ান্কুল্যের নিমিত্ত, আপন বিপুল সম্পত্তি দান 

করিয়া যান। ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাত প্রস্তাব করেন._- 

শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষ। দানের শুত উদ্দেশ্য সাধন জন্য 

তিনি আপনার ৩২ লক্ষ টাক মুল্যের সম্পত্তি 
দান করিবেন, এবং দানকত সম্পত্তির বার্ষিক আয় 

১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় বর্ষে বর্ষে ভারতে শিল্প- 

বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ প্রশস্ত কর] হইবে। বাঙ্গা- 

লোরের নিকট তাত৷ যে ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন, 
এক্ষণে তাহার উপর তাতার প্রস্তাবিত “ইওিম়ান 

ইন্ট্িটিউট অব সা্লান্স' অর্থাৎ বিজ্ঞানশিিক্ষার 
বিদ্ভালয়ের অট্রালিক] নিম্মাণ আরম্ভ হইবে। কয় 

বৎসরে তাতার প্রদত্ত টাকার যে সুদ জমিয়াছে, 

তাহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকার বিদ্যালয়ের জন্য 

অদ্রালিক] প্রস্তৃত হইবে, এবং আড়াই লক্ষ টাকায় 

আসবাবাদির ব্যয় নির্বাহ করিয়া যে টাক] উদ্বত্ত 
থাকিবে, তাহ৷ মহীশুর গতর্ণমেপ্টের প্রদত্ত বার্ষিক 

সাহায্য ৫* সহত্্ টাকা, এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও 

বোম্বাই গতর্ণমেণ্টের সাহাধ্যের টাকা, কমিটির 

নির্ারণ-ক্রমে বিদ্যালয়ের আনুসঙ্গিক ব্যাপারে 

ব্যয়িত হইবে। এই শিশ্ন-বিদ্ঞানশিক্ষার তাগ্ডারে 
আপাততঃ যে টাক। জমিয়াছে' গভর্ণষেণ্ট তাহারও 

একট। হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, 

গৃহ নিন্মীণের জন্য তারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট 

জমিয়াছিল-_-৫ লক্ষ টাকা, আসবাবাদির জন্য 

মৃহীশুর গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বার্ষিক সাহ|য্যে জমি- 

য়াছে--২॥০ লক্ষ ট।+1, এবং মান্দ্রা্ গভর্ণষেন্টের 

প্রতিএ্রত সাহাযে) জমিয়াছে--১॥* লক্ষ টাকা,-. 

এই ৯ শরক্ষ টাকা তো! এখন রায়ের জন্তই মন্জুত 

আছে। এতৃদ্যতীত, তাতার প্রদত্ত অর্থের গত 

ছুই বৎসরের স্ুদেও চারি লক্ষ টাক। জমিয়াছে। 

অধিকন্ত. তাতার পুরূগণ ১৯*৭ থুষ্টাবন্দে আরও থে 

সার সংএহ | ১৮৩ 

অপ্দ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার সুর্দে 
এখন হইতে প্রতি বৎসর তাতাবু টাকা হইতেই 
২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। তাতার টাকায় যে বিদ্যালয় হইবে 
প্রস্তাব হইয়াছে, বিজ্ঞান-সত্র ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান 

শিক্ষা দানের জন্য আপাততঃ তাছাতে ছয়টি বিভাগ 

প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিলাতের বয়াল সোসাইটীর 

মনোনয়ন ক্রমে সেই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ 

নির্বাচিত *হইবেন। অধ্যাপকগণ বিজ্ঞান-হ্তত্ 

এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান উভয়েরই শিক্ষাদান 

করিবেন। বিগ্ভালয়ের কার্ধ্য সুচারুরূপে নির্বাহের 
জন্য আপাততঃ নিয়লিখিত কর্ম ভূঁগণ মনোনীত 

হইয়াছেন। পেট্ুণ ব৷ প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া 

ছেন,_ভারতের বড়লাট. বাহাদুর ; সহকারী 

পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন, প্রার্দিশিক গভর্ণমেঞ্টের 

কর্তুগণ, অর্থাৎ বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর 

প্রভৃতি,._মেম্বর বা সদশ্ঠের মধ্যে স্থান পাইয়া- 

ছেন,---তাতার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, ভারত গতর্ণ- 

মেন্টের ও মহীশুর গতর্ণমেণ্টের করৃপক্ষগণ, শিক্ষ।- 

বিভাগের ডিরেক্টরগণ ইত্যাদি । নিয়ম হইয়াছে,__ 

সদস্য হইতে হইলে এককালে ২ লক্ষ বা পাচ 

বৎসর কাল বার্ধিক ১৫ হাজার টাক। প্রদান 

করিতে হইবে। প্রচার এই যে গভর্ণমেন্ট এই 

বিদ্যালয়ের কে!নও কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন ন|। 

ভারতবাসার1 স্বাধীনভাবে শিক্পবিজ্ঞান শিক্ষায় 

সমর্থ হয়,_ইহাই প্রধানতঃ এই বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠার 

উদ্দেশ্ঠয। | 

তামাকের জমি। ৃ 

উচ্চ ৫বলে মাটিতে তামাক তাল হয়। বালির 

অংশ যত অধিক হয় ততই তামাক উত্তম হয় 

এবং উৎকৃষ্ট রং হয়! আটালের পরিমাণ অধিক, 
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হইলে তামাকে' ভালন্ূপ ফোস্কা পড়ে না এবং . 

বিবর্ণ হয়। বাল অধিক থাক বশতঃ এই সমস্ত 
আখির শ্বাতাবিক উর্ধরতা শক্তি কম; এই কারণ 

কৃষকের ইহাতে সম্বংসর সার দিয়া কেবলমাত্র 
তামাক.আবাদ করিয়া! থাকে, প্রতিদিন যে কিছু 

গোবর সঞ্চয় করিতে পারে উহার অধিকাংশই এই 
জমিতে দিম] থাকে, এতথ্যতীত গৃহাদির আবর্জন! 
ও ছাই দিয়! থাকে । মঘের! ও এ দেশীয় লোকেরা 
চট ক. তামাকের অধিক আদর করে; এইরূপ 
চট কা ( ফোস্ক। পড়া ) তামাকের জন্য যথেষ্ট সারের 
আবস্তক, কাজেই কৃষকেরা তামাকের উৎকষ্টত| 
সাধনের জন্ত কেবল সারের জন্তই ব্যস্ত থাকে। 
একটু ভাবিয়। দেখিলে দেখা যাইবে যে বর্ধাকালে ও 
তদ্প্রারস্তে যে সমস্ত সার জমিতে প্রয়োগ কর! 

হইফ্ক/ থাকে উহার কতক অংশ অতিবৃষ্টিতে ধুইয়। 
নিয় ভূমিতে চলিয়া যায়, কতক অংশ মুখ, কাটা 
খু'ড়। প্রভৃতি আগাছ। বৃদ্ধি করিয়াও নষ্ট হয়, এই 
সমস্ত আগাছ। জমির প্রধান শক্ষ ; ইহাদের শিকড় 

ও ঘীজ জমির মধ্যে এরূপ ভাবে প্রবেশ করে যে 

উহার নিড়ানি করিতে অনেক খরচ বাড়ে, এতদ- 

ব্যতীত প্রাকৃতিক অন্তান্ত কারণ বশতঃ ও এইরূপ 

সারের অনেক অপচয় হইয়া থাকে । জমিতে 

আইল বাধা থাকিলেও অধিকাংশ সার আইলের 
মিকট চলিখা "যাইতে পারে এবং সমগ্র জমিতে 
সারের সাধঞ্জন্ত থাকে না। ইহাতে ফসলের ও 

তারতম্য দেখিতে পাওয়! যায় কৃষকের! প্রতিদিন 
্ব্ধে বহিয়। সার জমিতে প্রত্নোগ করিয়া থাকে 

বটে, কিন্তু তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবিয়া 
'বেখে না; অনেক সময় একটী কৃষক কেবল উচ্চ 
স্কূষিতে সার দিতে থাকে, কিন্তু অপর কৃষকের 
নি ভূমিতে ফসল তাল হইয়া থাকে । রঙগপুর 
জেলায় বিস্তর তামাকের জমি আছে এই সমস্ত 

রা একার ১৩১৬ 
উন্নত -- 

রে রা 
মি, পস্কাে, খাস্কেশুনে উরস নে 

বা কৃষকদের রা অধিকাংশ রর চলিয়া যা 

কাজেই যাহার! তামাক আবাদ করে তাহাদের 

অপরাপর জমিতে সেরূপ লার প্রয়োগের সম্ভাবন! 

নাই। ইহারা সার সংগ্রহ করিতে বড়ই ব্যস্ত 
ঘাটে, মাঠে, হাটে টুকরি করিয়! বক বালকের 
ছুটাছুটি কবিয়৷ গোবর সংগ্রহ করিয়া থাকে। 

ইহাও দেখ! গিয়াছে যে কোনও কোনও কৃষক 

গ্রামের সন্নিকটবর্ভী বিল হইতে দল ঘাস বহন করিয়া 
থাকে। ইহার! বেশ জামে যে কাচা গাছ গু 

লর্ত। পচিলে জমির সার হুয়। কৃষকের! উৎকৃষ্ট 
তামাক পাইবার আশায় এই জমিতে আণ্ড ধান্ত 

কিস্বা পাটের চাষ প্রায়ই কয়ে না; ইহাতে তাহাদের 
বিঘ৷ প্রতি ২৫২।৩০২ টাকান্ব অপচয় হইয়া থাকে । 
ইহ! দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে যে তামাকের জমির 
উৎকর্ষ সাধন করিতে ইন্থার। অনায়াসে এই লাত 
উপেক্ষা করিয়৷ থাকে । কিন্তু ইহারা যদ্দি কাচ। সারের 

আবাদ জানিত তবে সামান্ ব্যয় করিয়া যে জমির 

উৎকর্ষ সাধন করিত তাহার কিয়ৎ পরিমাণে 

সন্দেহ নাই। তামাকের জমিতে কাচ। গাছের 

সারের আবাদ করিলে প্রজাদের বিশেষ উপকার 

সাধিত হইতে পারে। এক রঙ্গপুর জেলায় ৫৯**০০ 

বিখা জমিতে তামাকের আবাদ আছে; প্রতি বিধায় 

কাচ। সারের আবাদ এবং অল্প পরিমাণ গোবরের 
সার প্রয়োগ করিলে বিঘ। প্রতি যদি অস্ততঃ পক্ষে 
২২ টাক! লাভ হয়, তবে প্রতি বংসর বহু টাকার 
এই জেলায় লাভ হইতে পারে। কাচা গাছের 

সারের আবাদ করিতে বিঘা প্রতি ১২ টাকা খরচ 
পর়িবে। কৃষকের! ঘাস, আগ ধান্ত ও পাট আবাদ 

না করিয়া থাকিলে পারে তবে এই অতিরিক্ত ১ 
টাক! ব্যয় করিয়া দ্বিগুগ লাত করিবার সম্তাবন। 

থাকিলে কেন করিবে না; এ যাবৎ তাহার! এই 
সারের মর্ম জানিত না, কি জমিদার ও শিক্ষিত 



এ সি সংখ্যা] 

লোকেরা! এই সম্বন্ধে একটু দূ বাখিয়া বদ 
সরবরাহ করিলে এ দেশের লোকের যথেষ্ট উপকার 
হওয়ার সম্ভাবন1। এ বৎসর বুড়িবহাটে গতর্ণমেণ্ট 

কষিপবীক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ৪*/ ধিঘ। জমিতে বিলাতি 

বব্ধটি ( রংপুরের বোজফল ) ও ৩০/ বিঘা! জমিতে 
ধধার কচ গাছের সার আবাদ করা হইয়াছে। 

বহু কঘকের] ইহার আবাদ দেখিয়াছে; ইহাদের মূলে 

একপ্রকার হুক্ম গণ্ড হইর1 থাকে উহাও প্রদরশিত 

হইয়াছে । এ গণ্ডের মধ্যে এক প্রকার আম্ু- 

খীক্ষণিক উত্তিদণু বাঁযুমগ্ডল হইতে যবক্ষারজান 
গ্রহণ করিয়। প্রধান বৃক্ষশ্ঠ প্রস্তুত করিয়া থাকে। 

গোবরে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে; এই উত্তিদণু 

ও তদ্রপ একটি সার সরবরাহ করিয়া থাকে । অনেক 

সময় গোবর ঘথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া বায় না; খেল 

কিম্বা সোর। রি করির। ব্যবহার করিতে অর্থ- 

ব্যয়ের আবশ্যক, কিন্তু এই কাচ। গাছের সার 

ব্যবহারে সেই রূপ কোনও খরচ দরকার হয় না। 

তামাক কাটিবার পর জমতে ২।৯ থান! চাষ দিয় 
বিঘ। প্রতি ৪1৫ সের বীজ ছিটাইয়। বুনিয়া৷ ছুইবার 
মই দিয় বাঁখিতে হয়, ইহাতে নিড়ানি করার 

বড় আবশ্যক নাই। তৎ্পরে শ্রাবণ মাসে জমিতে 

চারবার মই দিয়া গাছ ডাল মাড়িয়া চাষ দিয় 

বাখিলে থমিতে পচিয়া বেশ সার হইবে । ইহাতে 

কিয়ৎ পরিমাণ গোবর দিপেই অতি উৎকৃষ্ট ফসল 
জন্মিবে সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে গরু বাধির! 

খাওয়াইলে ষে মুত্র গোবর পাড়বে উহাতেও 

বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে $। আবার গো, 

মহিষাদির ঘাসের ও কার্য্য হইতে পারে। কীচ। 

গাছের সান আবাদ কণিলে দেখিতে. পাইবে 

যে &ঁ গাছে আবৃত থাকা বশতঃ য।বশায় আগাছ। 

মরিয়া শিরাছে, জমি ধর্াজল বমির! যাওয়ায় 

সরস হইয়াছে এবং গাছ পচির। মৃত্তিকা সতেদ্র ও 
৬ | ৪. 
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সহজে চাষের উপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পতিত 

জমি অপেক্ষা এই জমির চাষ ও নিড়ানি খরচ 

অনেক কম পড়িবে । এই বৎসর সরকারী বাগানের 
চাষ দ্রেখিয়া অনেক ক্ষক বিস্মিত হুইয়াছে। 
অনেকেই আগামী বৎসর ইহার আবাদ করিবে 

বলতেছে। অল্প কয়েকটী কৃষক আবাদওকরিয়াছে। 

এদেশে কৃষি শিক্ষার অভাব বশতঃ এইরূপ একটী 
প্রধান সারের অবহেল! হইতেছে; ইহাতে কৃষকদের 

বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। আমেরিকায় এই 

কাচ। গাছের সারের বিশেষরূপ ব্যবহার দ্বার! 

কষি-বিভাগের যুগান্তর উপস্থিত করা হইয়াছে। 

সেখানে এমন কি বৃত্তিকার মধ্যে কেবল উত্তিদ 
অণুর টিক! দ্রিয়াও জমির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। 
এই প্রথ। এ পধ্যস্ত এদেশে প্রচলিত হয় নাই । ইহ! 

পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে যে পূর্বোক্ত বিতিন্ন 
জমিতে অল্লাধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে । উৎকৃষ্ট 

জমিতে এক কাচ্চা পরিমাণ মুত্তিকায় সহশ্রাধিক 

লক্ষ উত্তিদ অণু থাকিতে *পারে। অপর পক্ষে 
নিক জমিতে এক সহম্রের কমও থাকিতে পারে। 

যে জমিতে ইহার যত আধিক্য থাকিবে সেই 
জমিতে তত অধিক সার হইবে। কাজেই নিকষ 

জমিতে একবার এই উত্তিঘাণু প্রবেশ করাইয়। 
দিলে এবং জমি উপযুক্ত রূপ সরস ও অল্গা 

থাকলে এই অণু ক্রশান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে 

এবং জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে খাকে। 

সালে রঙ্গপুর কুষি_পরীক্ষ। ক্ষেত্রে টিক দেওয়! 

বরবটী' এক ক্ষেত্রে ও অপর এক ক্ষেত্রে 

শুধু বরবটি আবাদ করা হইয়াছিল। কিন্ত এ 

জমির উর্বরতা অধিক থাকায় বিশেষ বিভিন্ন 

ফল পাওয়া যায় যাহা হউক এদেশে 

বর্তমান অবস্থায় কাচ। গছের সার আবাদ করিলে 

চলিতে পারে এই জ্বন্ত বরবটী, ধরণ, শণ প্রভৃতি 

ওত ও তা 

১৪০৬ 

নাই। 
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ও এতদব্যতীত যে কোনও শুঁটিএদ শস্ত আবাদ 

করিলেও চলে কিন্তু ফল ততদূর ভাল হইবে না। 

অনেক কুক বলি! থাকে এইরূপ বরবটা আবাদ 

করিয়। মারিয়া, ফেলিতে তাহাদের কষ্ট বিবেচন। 

হয়। ইহার ফসল বিক্রয় করিলে বেশ লাভ 

হইতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে 

মি যাবৎ তাহাদের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন শঠের 

আবাদ হইত না তাহাদের জমি পতিত থাকিত। 

তবে তাহাদের ইহার চাষ করিতে বিঘ। প্রা 

১২ টাকা খরচ হইবার সম্তব। কিন্তু এই সাগের 
মূল্য কত টাকা হইতে পারে 1১ বিঘা জাশিতে 

১/ মণ খৈল দ্বিতে গেলেও অন্ততঃ ৩২ আধথ্তক 

হয়। অনেকে আবার বণিয়। থাকে ভামাকের 

জমিতে বরবটী আবাদ করিলে বর্ষ। কালে তাহাদের 

গরু চরাইবার স্থান থাকে ন|। বুড্তিবহাট ক্ষ 

পরীক্ষা ক্ষেত্রে এ বৎসর দেব ধানের আবাদ 

কব! গিয়াছে । অনেক কৃষক ইহ! দেখিয়া আবাদ 

করিবার ইচ্ছ প্রকীশ করিরাছে। যাহার ছুই 

বিঘ। জমিতে তামাক হয়, তাহ।র /২ কাঠ৷ জমিতে 

এই দেব ধানের আবাদ করিতে এই সমগ্র জমির 

যে ছুব্বাঘাস হইত, তদ্ধিক কাচা ঘাস জন্মিবে এবং 

এই ঘাস খাইয়া! তাহার গরুর অবস্থার উন্নত 

হইবে। যাহাদের ঘাসের জমির অভাব তাহার 

এই ঘাঁস অনন পরিমাণে আবাদ করিয়। যাবদায় 

অন্ত জমিতে “কখচ1 গাছের সার আবাদ করিলে 

বিশ্েষ ফল লাত করিবে সন্দেহ নাই। ॥যাহাতে 

এই সার ও ঘাসের আবাদ এদেশে প্রচলিত হয়, 

তৎ্গ্রতি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ একটু কটাক্ষপাত 

কুরিলে দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে; 

কল্পনা অপেক্ষা কার্ধ্য দেশের অধিকতর হিতকর। 

- ক্রীধামিনীকুমার বিগ্বাস বিঃ এ, সুগারিপ্টেণেন্ট, 

হুড়িরহাট, গভর্ণমেপ্ট ফারম, রঙ্গপুর | 

৩১২) | ১০ম খণ্ড । 

" কৃষি সম্বন্ধে কয়টি কথা । 
কমিগ্রধান দেশে সর্বত্র স্থানে স্থানে বন থাকা 

নিতান্ত প্রয়োজন । পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে বন 

জললের নিকটবত্তাীঁ ভূমিই সরস থাকে ও সেখানে 
বায়ু উত্তাপ আনেক কম হয় এবং সে বামুতে 

জলীয় বাম্পের পরিম।ণ যথেষ্ট থাকে । বন কাটিয়। 

ফেলিলে বামুর তাপ বুদ্ধি হয়; তাহাতে বাম্পের 

পরিমাণ কমিয়। যায়, কাজেই মে স্থানের মুত্তিকা 

শীঘ্রই শুল্ক একারণ কৃষিশান্রজ্ঞ 

প্ডিতদের প্রধান উপদেশ এই যে, যে স্থানে বন 

নাই সেখানে নূতন করিয়। আগে বন তৈয়ার কর। 
অপেক্ষাকৃত কম উব্বণ যে সকল জমি আঙ্গ কাল 

চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে. তাহার কিছু অংশে 

বন উত্পাদন ধর, তাহ] হইলে অপর অংশ উর্বর 

হইয়]! উঠিবে। ডাক্তার ভোঘেলকার (৬০101) 

ভারতের কৃষি আলোচন। উপলক্ষে বলিয়াছেন 

ভারতবর্ষে বন রাখিয়া দিলে বায়ুর তাপ কম 

থাকবে, এবং বৃষ্টি হইতে যে জল পাওয়। যাইবে 

তাহ। শাস্ত্র শুকাইয়া না গিয়া কিছু কাল ধরিয়। 

জমিতে সঞ্চিত থাকিবে । 

ভইয়] উঠে। 

খেল, ছ। ই, হাড়চুর্ণ, চুণ এই চারিটাই শন্তের 
প্রধান খাদ্য। এই চারিটার কোন্টাতে তোমার 

শন্যের অধিক উপকার হইবে সহজে তাহা পরীক্ষা 
করি! দ্রেখিতে পারা যায়। মনে কর তুমি পাট 

গাছে এই সারের পরীক্ষা করিবে, সমান চাষ দিয়া 
সমান আকারের ছয়টা জারগ। তৈয়ার, কর, প্রথম 
অংশে ধিন। সারে পাট চাষ কর, দ্বিতায় অংশে 

ওজন করিয় অল্প পরিমাণ খৈল, অল্প গৃরিমাণ ছাই 

এবং অল্প, পরিমাণ হাড় চূর্ণ ও চুণ দাও। তৃতাঁয় 
অংশে খৈল বাদে বাকি তিনটা দাও, তুর্থ অংশে 

ছাই বাদে বাকি ভিনটী দাও) পঞ্চম অংশে হাড় 
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চুর্ণ বাদে বাকি তিনটি দাও, ঝষ্ঠ অংশে চুণ বাদে 

বাকি তিনটী দাও, বীজ জল সেচন সম পাঁরমাণে 

সমষ্টিতে করিবে । শেষে যে অংশে ফসল ভাল হইবে 

দেখিবে, সেই অংশে প্রদত্ত সারই তোমার শস্তের 

অধিকতর উপযোগী জানিবে। 

একরূপ শস্য মটার উপর দিয়! শিকড় ছড়াইয়া 

খাদ্য সংগ্রহ করে যেমন মুগ, কলাই প্রন্ততি। কোন 

কোন শশ্য মাটার চার পাচ ইঞ্চি নীচে হইতে রস 
টানিয়। লয় যেমন ধ1ন, অভহর, তিল, ঠিসি প্রভৃতি । 

এক জ[তীয় শন্ত এক সময়ে ফলাইলে, হয় * তাহ! 

মাটীর উপরের সার সমস্ত থাইতে পায় নীচের 
সার পুর্ণ মাত্রায় থাকিয়! যায়, নয় নীচের সার 
সবটুকু টানিয়। লয় উপধের সার পূর্ণ অব্যরিত 
থাকিয়।যায়। এরপে কষেকর বহু পরিশ্রম ও অর্থ 

ব্যয়ের সার অনেক পরিযাণে অপব্যয় হইয়া থাকে। 

এজন্য যখনই কোন শপ্য চষে উদ্যোগী হইবে, 

তখনই আগে চিন্ত করা প্রয়োজন, এ শসোর 

মূল মাটির নীচের খাদ্য টানিরা লইলে উপরের 
থাদ্য খাইবার জন্য তাহার সঙ্কষে আর কোন্ শস্য 

দেওয়া যাইতে পারে, বা উপরের খাদ্য খাওয়ার 

উপযোগী শস্য হইলে নীচের খাদ্য খাওয়ার জন্য 

তাহার সঙ্গে আর কি শঙ্ত দেওয়া যাইতে পারে। 

মোট কথা নিন্মগমী মুল ও উদ্দস্থারী মূল শম্ 
এক সঙ্গে চাব করিলে অনেক সারের অপব্যয় 

নিবারিত হয়। 

শ্রীিরীশচপ্র তষ্টাচাদ্য। ইটা, হাসহ্র। 

তুলার চাষ । 

কার্প।স অর্থাৎ তুলার চাধ বিশেখ লাতঙ্জনক। 

ছুঃখের বিষয়। এ অঞ্চলে এই চাষের রেওয়াজ ন। 

থাকায় কেহই হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু যদি 

কেহ একবার অন্ততঃ এক বিঘা জমিতে তুলার 
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চাষ করেন, তবে ইহা কিরূপ লাতজনক, তাহ। 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন ।৪ এই চাষে একবার 
প্রবৃত্ত হইলে আর কখনই ইহা পরিত্যাগ করিতে 
ইচ্ছা! হইবে না; ইহা বিশেষ লাভজনক । আমা: 

দেব পাঠকবর্গের অধগত্তির জন্য আমর! এই 
চাষের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রকাশিত করিলাম । 

কার্পাসের চাষের জন্ত উত্ভিজ্জ-পদার্থযুক্ত 
দোয়'াস ও বেলেদোয়'স জমিই সর্ধোৎকষ্ট। জমিতে 
বালির ৬াগ বেথা থাক। বাঞ্চনীয় নহে। কার্পাসের 

চাষে অনেক সময় জল সেচিয়া দেশুয়ার দরকার 

বলিয়া জমি জলাশয়ের নিকটবপ্তাঁ হইলেই ভাল 

হয়; যেন প্রয়োজনমতে জল সেচিয়। দেওয়। 

যাইতে পারে। যে সকল জমিতে বর্ধার জল 

দাড়াইবার সম্ভব তথায় কার্পাসের চাষ হয় না; 
কারণ, গোড়ায় জল দড়াইলে কার্প সের গছ ন& 

হইয়া যায়। 
ফান্কুন মাস হইতেই জবিতে চাষ দিতে আবস্ত 

করু। উচিত। ২।১ বার চ।ধের পর জমিতে সার 

ছিটাইয়া মই দিয়া পুনরায় চাষ দিতে থাকিবে। 

জমি নিতান্ত এটেল হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ছাই 

ব। পচ। পাতার গুঁড়া ইত্যাদি উঠিজ্জ সার মিশাইয়] 
জমির একৃতি পপিবগন করিয়! লওয়া আবস্তক । 

কার্পাসের জমিতে প্রায় ১০1১২ খানা চাষের 

দরকার হয়; কেন না, কাপ্নসের জমি বেশ 

গতীররূপে করিত ও দশ্তরমত চুণাঁকৃত হওয়। 
দরকার | , | 

কার্পাসের বীজ প্রথমতঃ হাপোরে বুনিষ়। চার! 

করিয়। তৎপরে ক্ষেত্রে লাগাইতে হয়। হাপোরের 

জমি ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হইলে ভাল হয়। জমি 
বেশ গভীররূপে কর্ষণ করিয়! ও ধুলীবৎ চুণাক্কত 

করিয়! জ্যেষ্ঠের শেষে বা আধাঢ়ের প্রথমে বীজ 
ফেলিতে হয়। বীঞ্ ছিটাইয়া বোনা অপেক্ষা 
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চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটি করিয়া বুনিয়া 

যাওয়াই প্রশস্ত ।€ বীজ বুনিবার পূর্বে ১২ ঘণ্টা 
কাল গে।বরের' জলে ভিজাইয়৷ লইয়! বুনিঙ্নে শীত 
অঙ্কুরিত হয় এবং গাছগুলি বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়| 

থাকে। বীঞ্জ বুনিবার পরে উহার উপরে বাঁড়া 
অথব! খড় দ্বার ঢাকিয়৷ দিয়! তদুপরি একদিন 

অস্তর একধিন জল সেচিয়া দ্িধে। ৫1৬ দিনের 

মধ্যেই বীজখ্লি অস্কুরিত হইয়া! উঠে। 

দ্বস্তরমত বর্ষা আরস্ত হইলে চারাগুণি হাপোর 

হইতে উঠাইয়! লইয়! ক্ষেত্রে লাগাতে হয়। ক্ষেত্রে 
২ হাত, ৩ হাত অন্তর এক একটি আইল বাধিয়! 

প্রতোক আইঙ্গের উপরে তৎপরিমাণ ব্যবধানে এক 
একটি চার! লাগাইয়া যাইবে ; সন্ধ্যাকালই চারা 

লাগাইবার প্রশস্ত সময়। 

বঞ্ধার সময় অন্যরূপে জলসিঞ্চন দরকার করে 

ন1; বৃষ্টিই বথেষ্ট। মাটি টানিয়। উঠিলে মাসে 
একবার করিয়া কোদালি দ্বার! অথব! হস্তের 
সাহায্যে লাইনের মধ্যে লাঙ্গল চালাইয়। জমি 

আল্গা করিয়া দিবেশ অন্য খতুতে ক্ষেত্রের অবস্থা 
বুঝিয়া ২০২৫ দ্িন অন্তর একবার জল সিঞ্চন 
করিবে এবং ২৩ দিন পরে যখন রস টানিঘা মাটি 

শুকাইয়। উঠিবে” তখন উহা! কোদাল অথব। 
লাগ্গলের সাহায্যে আল্গ। করিয়া দিবে। 

ছাই, পচাপা্া, অস্থিচুর্ণ, পচাগোবর+ রেড়ির 
খৈল ইত্যাদি কার্পাসের চাষের উৎকৃষ্ট সার। 

অস্থিচুর্ণ ব্যবহারে তুলার চাষে বিশেষ কল পাওয়া 

যায় কারণ, যদিও উহ]1 গলিয়। উদ্ভিদের ব্যনহারো।- 

গযোগী অবস্থায় পরিণত হইতে অনেক সময় লাগে, 
তথাঁপি তাহাতৈ কার্পাসের কোন ক্ষত নাই? 

যেছ্রেতু কার্পাস একবার লাগাইলে ৩৪ বৎসর 
পর্বাস্ত বাচিয়। থাকে ও ফল দেয়। | 
" কার্পাগের গাছ গুলি দেড়, হাত আন্দাজ উচু 

কুষক-_ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ [ ১০ম খণ্ড । 

হইলে উহার মাথ। ভাঙ্গিয়৷ দেওয়া উচিত? নতুবা 

অতি শীঘ্র ফুল হয় এবং তাহাতে ফলন খুব কম হয়। 

ফুল সাধারণতঃ আশ্বিন মাস হইতেই ধবিতে আরম্ত 

করে। এই ফুলই দযে ফলে পরিণত হয়। ফল- 
গুলি যখন ফাটিয়া যায় তখনই বুঝিতে হইবে যে 
তুলা উঠাইবার সময় হইয়াছে । সাধারণতঃ পৌষ 

মাস হইতেই তুলা গাকিতে আরম্ভ করে। প্রাতঃ- 

কালে রৌদ্রে তুলার গায়ের শিশির শুকাইয়। গেলে 
উহা সংগ্রহ করিতে হয়; ভিঙ্গা] থাকিতে উঠাইতে 

নাই; কারণ, উহাতে ময়ল! লাগিয়া তুলা খারাপ 
হওয়ার সন্তাবনা থাকে। ফল উঠাইয়! পরিীক্কর 
ঝুড়িতে রাখিবে ; কখনও মাটিতে বা কোনরূপ 

অপরিষ্কার ঝুড়ি অথব। কাপড়ে বাখিবে-না। 

ফলগুলি মমস্ত সংগৃহীত হইলে উপরের থোল। 

ফেলিয়। দিয়া বীজ হইতে চরক। কলের সাহায্যে 
তুল ছাড়াইয়৷ লইতে হয়। 

ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে বিঘা প্রতি 

ছুই মণ, আড়াই মণ তুলা পাওয়। যায়। প্রথম 

বৎসরের ফসল উঠাইয় অইয়। মৃঘ মাসে জমি উত্তম- 
রূপে কোপাইয়। দ্রিবে; তৎপনে গাছ ছণটিয়। দিয়া 
গোড়া খুঁড়িয়া সার প্রয়োগ করিয়া ক্ষেত্রে জল 
সেচিয়। দিবে । এইরূপ করিলে গাছগুলি শীত্রই 

পুনরায় হা&-পুষ্ট হইয় নূতন ভাব ধারণ করিবে 

ও সময়মত ফুল, ফল প্রদান করিবে। 

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বহুদরাঁ ইনম্পে্টর শ্রীযুক্ত 
নিবারণচঞ্জে চৌধুরী লিখিয়াছেন,__বনীদেশে বুড়ী 

কার্পাসের চাষ বেশ লাভঞ্জনক. হইবে। এই 
জাতীয় কার্পাম ইতিপূর্বে সিংভূম জেলায় অল্পপরি- 
মাণে জাম্মত। ভালরূপে জন্মিলে এক বিধাক্ 

বী্ধ বাদে এক মণ তুল! উৎপন্ন হয়। এক বিঘায় 

খরচ ১*২ টাকা বাদ দিয়া ২২ টাক! থাকিতে 
পরে । বে মবধ্উচ্চ ভূমিতে, পাট, ধান বা কোন 
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প্রকার রা হয় না, তাহাতে বলিস বেশ 

আবাদ হইতে পারে। গরু বা ছাগলে ইহার 
পাঁতা খায় ন1, ঘের। বেডাও তত প্রয়োজন হয় ন! 
জ্যেষ্ঠ মাসে বারিপাত হইলেই কার্পাস আবাদের 
উপযুক্ত সময়। কুষিবিভাগ এই কার্পাসের চাষ 
প্রবর্তন করিতে বিশেষ যত্র করিতেছেন । দেশের 

জমিদারপিগেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা উচিত। 

মাদুর কাঠির চাষ ও মাদুর । 

মূলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিবার পৰু চৈত্র, 

বেশাখ মাসে ক্ষেত্রকে এক কি দেড় ফিট গতীর 

কৰিয়। উত্তমরূপে কোপাইয়া ফেলিতে হয়। 

তদনন্তর কিছুদিন সেই কোপান ক্ষেত্র বাতাস 
পাইলে তাহাতে পু্ধরিণীর পুরাতন পাক ছড়াইয়। 

দিতে হয়। এই পাঁকই উহার পক্ষে উৎ্ক সার। 

মাদুর ক্ষেত্র, চতুণ্গাশ্ববন্তী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত 
একটু নিচু হইলেই ভাল হয়। দোয়|সুক্ত বানুকা- 

ময় কিন্বা এটেল. মাটাই মাদুর চাষের পক্ষে 

গ্রশস্ত। ছায়াপুর্ণ থলে কি পুক্ষরিণীর পাড়ের 

নিয়দিকেও উহ] ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। 

মাছুর-চারা রোগণ করিবার পুর্বে পূর্বোক্ত 

কোপান ক্ষেত্রের, চতুর্দিকে এমন ভাবে আল 

বাধিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইতে উহারু জল ফোন 

কে বাহির হইতে না পারিয়া & ক্ষেত্রেই করেক 

র্ জমিয়। থাঞ্তে পারে। 

প্রথম তঃ বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় মাসে 

ই কোপ!ন ক্ষেত্রে হলুদ কিম্বা কচু পটীর যত 
এক একটা পটা প্রস্তুত করিয়া ক্তাহাতে পুরাতন 

গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল 
আনিয়া! রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর যদি 

রষ্টি হর কিন্বা ক্ষেত্রে রস থাকে, তাহ! হইলে আর 

জল দিবার আবগ্তক করে না। ,১।১ মাসের মধ্যে 

রে নর ৪ রা 
- পাপী শা 

প্র রোগিত রী? ্ারা$ বড় জে রর 

উহার মধ্যে খাস জনিয়। থাকে, তবে সেগুলিকে 

পরিদ্ধার করিয়। দিয়া এ পটীর মুত্তিকার ঘারা 

গাছের গোড়াগুলি পুরণ করিয়া! দিতে হয়। অতঃপর 
আর বিশেষ কিছু যন্ত করিতে হয়না! 

আশ্বিন ও কান্তিক মাসের মধ্যে এ গছপ্চলি 
৪৫ হাত লম্বা হইয়া ক1টিবার উপযুক্ত হইলে তখন 
এঁ গুলিকে কাটয়।৷ ফেলিতে হয়। তারপর পুনরায় 
এ ক্ষেল্জের আগাছাদি পরিফার করিয়া অগ্রহায়ণ: 

মাসের মধ্যে একবার পাক মিঅিত জল সেচিয়! 

দিলে কার্তিকে এ পুরাতন গাছের চতুদ্দিক হইতে 
বছুপরিমাণে চারা জন্মিয়। খাকে। এচারাগুলি 

বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে একবার তরল 

পাঁক সেচিয়। দ্রিতে হয়। এ পাঁকই বিশেষ সারের 

কার্য করে, তখন চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা 
হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত 
হয়। তখন এ গুলিকে কাটিয়। ক্ষেত্র কোপাইতে 

হয় এবং মূলগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত সমতল স্থানে 

লাগাইয়। চারার জন্ঠ রাখিয়।,দিতে হয়। তারপর 

পুনরায় নুতন করিয়। এ ক্ষেত্রে পাক সার দিয়] 
চার। লাগাইতে হয়ঃ কিন্ত একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে 

প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপে 
জন্মে না। এজন্য দুই বৎসুর অণ্তর এক একটি 

ক্ষেত্র পরিবর্ভন করিয়া উহার চুর1*রোপণ করিলে 
খুব তাল হয়। 

মাছুর বয়ন। 
এ মাছুর-কাঁটিগুলি কাটিবার পর অগ্রেবড় 

চাট পৃথক পৃথক ব|ছিয়৷ মোটা সরু অনুস।রে . 
সেখলিকে লম্ব। দিকে দুই চারি অথবা. ততোধিক 
থণ্ডে চিরিয়া ফে্িবে এবং .কাঠিগুলিকে প্রস্থের 

দিকে মাঝামীঝি ছুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে এ 
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হয়। তারপর সেগুপিরে একদিন রৌদ্রে রাখি- 

বার পর ২।১ দিন জলে ফেলিয়। এবং জল 

হইতে উঠাইবার পর পুনরায় বৌদ্রে শুকাইয়! এ 

কাঠির দ্বারা মাছুব্র বুনিতে হয়। মছলন্দ বুনিবার 
কাঠিগুলিকে সুন্বরত]বে খুব সরু সরু করিয়া 
চিরিতে হয়। খুব মোটা ও লন্ব! কাঠিগুলি মছলন্ৰ 
বুনিবার পক্ষে অতি উৎকষ্ট। 

মছলন্দ বুনিতে স্তার দরকার হয়। পাটের 

দড়ির দ্বারা মাছুর বুন। হইয়া থাকে । এই মাছুর 
ও মছলন্দী বুনিধার জন্য একটী এক কি দেড় ফিট 

চওড়া ও ৫1৬ হাত লম্বা কাষ্ঠ নিম্মিত হাতার 

প্রয়োজন। হাতাটীতে লম্বালঘ্ি ভাবে কাছাকাছি 

দুইটি করিয় হুই সারিতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। 
প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার ন্যায় মাদুর ব 

মছলন্দের দীর্ঘ বিস্তারের মাপে দড়ি বা সুতার টান 
করিতে হয়। টানায় ছুই মাথায় ছুইখানি কা্ঠের 

দ্বারা এ টানার দড়িগুলি আবদ্ধ থাকে ও পূর্বোক্ত 

হাতাটির ছিদ্রের মধ্য দিয়] টানার দড়িগুণ্রি থাকে। 

ঠিক কাপড় বুনিধার ন্যায় এক একটি কাঠি & 
টানার মধ্য দিয়। চালাইর। ছুই এক ইঞ্চি বুনা হইলে 

এ হাতা ছার| সেগুলিকে “একত্র বেশ করিয়া 

ঠেসিয়। দিতে হয়। এ প্রকার বয়ন কার্য শেষ 

হইলে তৎপরে উহার উভয় দিকের মাথাগুপি 

দড়ির মধ্যে দিন। মু(ড়য়। বাধিয়। বেশার ভাগ সমান 

করিয়। কাটিয়া দিতে হয়। 
4 

চাষের লাভালাভ। 

ইহার চাষে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় ন|। 
ঘৎসরের মধ্যে গড়ে ছুই মাসের বেশি পরিশ্রম 

করিতে হয় ফিনা সন্দেহ।: প্রতি বিঘ1 ৬মিতে 

প্রত্যেক বৎসর প্রতিবারে ৫০২1৬০২ টাক] করিয়া 
ঢুইবারে শতাধিক টাকার উপর কাঠি গনিরা 

কুষকৎ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। [ ১০ম খণ্ড । 

থাকে? এই কাঠি হইতে প্রায় ২৩ শত টাকার 
মার ও মছলন্দ প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব- 
গঙকার খরচাদি বাদে প্রতি বিঘায় চাষ ও মাছুর 
বয়নে খুব কম প্রায় শতাধিক টাক! লাভ হইয়া 
থাকে। যেদিনীপুর জেলার নানাস্থানের গৃহস্থ- 
বাড়ীর মেয়ের! অতি পরিপাটীরূপেমাছুর ও মছলন্দী 
বুনিয়। বেশ দুই পয়স। উপার্জন করিয়। থাকেন। 
এমন কি ইহাদের প্রস্তুত এক একখানি মছলন্দ 
৮৯২১।*২ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়। থাকে । 

উদ্ধত। 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 

তারতীয় তুলার বণ্তানি।_-এ বৎসর তারতীয় 
তুলার রগু[নি সষ্টবতঃ খুব বাড়িবে। এবার 
আমেরিকায় খুব কম ভুলা জন্মিয়াছে। নিল্ন 

নীল উপত্যকায় বোল পোকায় তুলার আবাদ 
বিশেষরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্ত 

আমেরিকায় তুলার এত টান। যাহা হউক মিশর 

হইতে প্রায় ৫০০০* টন তুল। তথায় রপ্তানি হইবে; 
তথাপি আশা কর যায় ষে ভারতবর্ষ হইতে আমে- 

রিকার মিলে নিশ্চয় তুল। রপ্তানি হইবে। 

আফগানিস্থানের খনিজ সম্পত্তি।--আফগানি- 

স্থানের থনিশন্বের সন্ধান লইবার জন্ত আমীর, 
ইংলও হইতে থনিতন্ববিদ ভাক্তার ওয়াপ্টার সেস্ 

সাহেবকে কাবুলে আনিয়াছেন। তিনি এখন 

আফগানিগ্বীনে থনিতন্বান্থন্ধানে নিযুজ্র আছেন। 

আগামী জ'মুয়ারির পূর্বে ত।হার কাধ্য শেষ হইবার 

সম্তাবনা। আমাধের সহিত ইহার আকরঘটিত 



৮ম সংধ্য। | ] 

বহু প্রসঙ্গের আলোচন] হইয়া গিয়।ছে। সন্ত্তঃ 

আফগান রাক্যে এইবার শীঘ্র আকরের কাধ 

আরম্ভ হইবে। আঁকগান রাজ্যে সকল দ্রিকেই 

এখন উন্নতির লক্ষণ। 

মুগার চাষ।- প্রায় দশ বৎসর আগে লত। তন্ত্র 

ও নান! জাতীয় গুল্াদির অস লইয়।৷ বহু পরীক্ষা 

হইয়াছিল। সেই সময় যুগার আস বেশ কর্মপো- 
যোগী বলিয়। সিদ্ধান্ত হয়। এমন কি ইউরোপ ও 

আমেরিকার বাজারে মুগার অাস ৩০ হইতে ৪* 

পাউও দ্ররে প্রতি টন বিক্রয় হইতে থাকে । এগেভ 
সিষলানা (4050 51881: ) জাতীয় যুগারই 

সাধারণতঃ আশাস বাহির কর! হইত। মুগানু এই 

রূপ আদর দেখিয়া আদামে ছুইটী মুগার ক্ষেত্র 

স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে দাউরাচের। ক্ষেত্রটী 
পুবাতন ও সাতগাও চ বাগানের সংগ্রিষ্ট ক্ষেঞ্রটী 
অপেক্ষাকৃত নূতন। এই ছুই জায়গায় কেবল 

এগেত সিস্লা'ন। জাতীয় মুগারই চাষ হয়, কেননা 

ইহার আস তাল ও মূল্যও অধিক? ইহার অপর 
নাম সিসান্ব হেম্প (51591 11910]))1 সম্প্রতি মধ্য 

প্রদেশের জেল কর্তৃপক্ষের এই দিকে দৃষ্টি পড়ি- 
মাছে । তানি মনে করেন যে কয়েদিদিগের দ্বারা 

বাজে কাজ না করাইয়! মুগ! হইতে ম্যাটিং বোন। 

ও অন্তান্ত কাজ করাইলে স্মমধিক লাত হইবার 

সম্ভাবনা । এমন কি আস তৈয়ারি করাইয়। 
বাজারে বিক্রয় করিলেও লাভ আছে। তিনি 

সেই জন্য বন্ন-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে মুগ' অরবরাহের 
সুবিধা করিবার কোন বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ 

করেন। *কথাটা তীহারও কাণে লাগিয়াছে তিনি 

উাহার অধীনস্থ অবণ্যাধ্যক্ষদিগকে মুগ্রা চাষের 
কিছু কিছু সুব্যবস্থা করিতে বলিরাছেন। ফলে 

প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়] খুব সন্ভব। কারণ 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য ১৯১. 

জঙ্গলে পতিত জায়গার অভাব নাই এবং নান! 

জাতীয় মুগ! অরণ্যে বিরল নহে। অরণ্যাধ্যক্ষগণ 
দেয়াশালাইয়ের কাটি বা বাল্স, চায়ের বাক্স ব! 
অন্য কোন রূপ খুঁটিনাটি কার্যে ধবিরক্তি বোধ ন। 
করিলে মুগ! চাষে সহছ্ধেই মন দিতে পারিবেন 

এরূপ আশ! কর! অস্ঙ্গত নহে ; কিন্ত বনে একট। 
অসুবিধা আছে। এখানে যুগার সুবিস্তত ক্ষেত্র 

রচনা কর। সস্ভব হইবে না, কারণ কর্তৃপক্ষ ত মুগার 

জন্য আর শাল, সেগুনের বন কাটিয়। মাঠ প্রস্ততত 

করিতে পারেন না। সেই জন্ঠ মধ্য-প্রদেশে যে 
সকল কালমাছির ক্ষেত্রে তুলা চাষ হয় তাহাতে 
মুগা চাষের কল্পনা হইতেছে। মুগ্কা চাষে ইতস্ততঃ 

করিবার কোন কারণ নাই। ইহার চাষ সহজ, 
ইহার আস বিশেষ আবশ্তক সুতরাং ইহা বিক্রয় 
করিবার ভাবন। নাই এবং তাহাতে লাভও যথেষ্ট। 
গভর্ণমেপ্ট রক্ষিত অরণ্যের নিকটে যে সমুদগ্ গ্রাম 

আছে তাহার অধিবাসীগণের মধ্যে বেকার লোক- 

দিগকে যদি মুগ! চাষে লওয়] যায়, তাহ! হইলে 

এ সক বেকার লোকে বনের গাছ পাল। ভাঙ্গিয়।, 

কাষ্ঠাদি চুরি প্রভৃন্তি অত্যাচার না] করিয়া একট! 
সহজ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে; উপরস্ত বম- 

বিভাগেরও তাহাতে পরোক্ষে কিছু লাত আছে 

এবং এই সকল লোকেরও একরূপ রোজকারের 

উপায় হয়। 

মুগাচাষ লাতজনক, কিন্তু ইহাতে নাত 
করিতে গেলে একটী বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চল! 
উচিত। হৃগার ক্ষেত্রটা প্লেল গ্টেসনের নিকট হওয়া 
আবশ্তক, তাহা না হইলে মুগার পাতা বহান 

খরচ অনেক পড়িয়! যায়। আস বাহির করিবার 

কারখানা ষ্টেসনের সন্গিকট হওয়া আবহ্টক | 
সরকারি বনবিভাগ হইতে যদি ইহার চাষ হয় 

এবং সেই পাতা জেলে চালান হয়, তাহ। হইলে 
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সমর শা ভাত সী গস পপ সপ 
সপ সস টি. জে সপ 

জার ধলিখার ক্ছিং নাই; কিন্ত যদি গতর্ণঘেণ্ট 

ইহার ক্ষেত্র রচনা ও কারখানা স্থাপন করিয়া 

সাধারণ লোকের মত ব্যবসায়ে মন দেন তবে, 

সাধারণ লোকের মধ্যে যাহারা ইহার ব্যবসায়ে 

টাক! খাটাইতে চান, তাহাদের গভর্ণমেপ্ট প্রতি- 

যোগিতায় একটা বিষর্ম অন্তরায় উপস্থিত হইবে । 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি যে অনেক জাতীয় মৃগ! 
আছে, তাহার মধ্যে অনেক গুলিই ভাল, মধা 

: প্রদেশে ধুসর বঙ্গের এক প্রকার মৃগ! হয় উহা প্রায় 

হেম্পের তুল্য, আরও অনেক ভাল মুগ! আছে, 

॥ তথাপি দেখা যায় ঘে সিসাল হেশ্পাই যেন মুগার 

মধ্যে উতকৃষ্টতম। 

ভেজাল আইন ।--তৈণ, দ্বত, দুগ্ধ ও অন্যান্য 

থাগ্যার্দিতে তেজাল চালাইবার জন্য দেশের কি পর্য্যস্ত 
অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা আমরা ইতিপূর্বে 
অনেক আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশের 

লোক পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হাস প্রাপ্ত 

হইয়াছে । খন হুধে জল দেওয়া এক মহাপাপ 

বলিয়। বিবেচিত হইত। এখন আর সে ভাব নাই 

একজনের দেখাদেখি পাঁচজনে মজিতেছে। ইংলগ্ডে 

তেজাল রোধের জন্য আইন আছে। অ.মাদেরু 

দেশের লোক তখন আত্মসাবধান হইতে ভুলিয়াছে 
তখন এখানেও 'আইন আবশ্যক । সেই কারণে 

'মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য বিভাগীয় স্পেণাল «ক মিটির 

এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত «জ, এল, মিত্র "ভেজাল 

রোধের আইন” তৈরারির জন্য প্রশ্তাব কথিয়।ছেন 

ইঃলগ্ডের আইনের মত একট। খসড়া প্রস্তুত করিয়। 

গভর্ণমেণ্টের নিকট অস্থযোধনের জন্ত «পাঠান 

হইবে । আমাদের নিজের দোষেই এই আইনের 

আবশ্তক হইয়া গঠিরাছে। 

কৃষক--অওহায়ণ,: ১৩১৬), 
চি রিনিতার 

[১০ খ। 
ধা শসা 

বাগানের মানিক কাঁধ্য | 
০৯ পিল 

পৌষ -ভিসেম্বর মাস। 

সবজী বাগান ।--ধিলাতী শাঁক-সঞ্জী বীর্জবপন- 
কাধ্য গভ মাসেই শেষ হইয়। গিয়াছে । কোন 

কোন উদ্যানপালক এমাসেও পাব্রসূলী (10815) 
বপন করিয়! সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ 
বোনা কেন, কপি প্রস্ৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে 

বসান হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় 
মাটি দেওয়া! ও অ[বশ্তক মত জল দিবার জন্য 
মালিকের সতক থাকিতে হইবে । সালগম, গাজর, 
বাট, ওলকপি প্রস্থৃতি মৃূলজ সঙ যদি খন হইয়া 
থাকে, তবে কঙকগুলি তুলিয়। ফেলিয়। ক্ষেত্র 

পাতল! করিয়। দিতে হইবে । আগে বসান জলদি 
জাতীয় কপির গোড়া খুড়িয়। দিতে হইবে। 
ইহাতে কপি বড় হয়। 

কষি-ক্ষেত্র ।-আনুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া 
আর একবার বাধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই 
আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে । এই 
সময় কিন্ত ফসল কোদাপি ছার! উঠাইর। না 
ফোলা যতদিন গাছ বাচিরা থাকে ততদিন 
অপেক্ষা করা ভাল। ইতিযধো নিড়ানি দ্বার! 
খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আনু তুলিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। যেঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে 
মটবের মত আলু গুলি রাখিয়। বাকি গুলি তুলিয়া 
লওয়!। বাইতে পাবে! আনু তুলিয়। পরে গোড়া 
বাঁধিয়! দ্িবে। ইহাতে গাছ গুলি পুনরায় সতেজে 
বাড়িতে থাকে । আনু ক্ষেত্রে এমাসে দুই এক- 
বার আবঙ্ুক মত জল দেওয়া আবশ্তক। মটর, 
মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট 
নাই। টেপারি ক্ষেতেও অপ দেওয়। এই সময় 
আবু । হু 

_তরমুণ্জ খরমুঙ্গ। চৈতে বেগুন। টুুতে শশা 
লাউ, ৬ ও উচ্ছে চাষে এই উপযুক্ত সময় । 



টিটি... টি 
পপ 

পরিতুষ্ট 

ইগডর়ান দা।াডেনিং এসে ।সিয়েননর মুখপত্র | 

চিন ২১২৩১০১৬ ? 

পাশ কত পপ সপ সি ৬ শর জপ 

জর বব 
ধে কেবলমাত্র ভিডি ও মনোরুগ্চনে সমর্থ তা নে? অপ্রসিঙ্গ 

চিকিৎসকগণ বলেন যে সংক্রামক কোগের প্রাদর্ভীণ কালে নির্মিত স্গন্ি 

ব্যবহার করিলে রোগাক্তমত্টরে সম্ভাবনা রঠিত তয়। যে সমস্ত ফুল আমর] 
নিত্য চোথের সন্মথে দেখিয়। থাকি. সে সমস্ত ফুলের সণন্ধ জেশের লোকের 
পক্ষে তণ্তিকর তবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই জছদ্েশ্যে প্রায় োল 

বসব পুর্ব যে এসেন্সগলি গ্রাস্তত করিয়াছিলাম, সেগুলি আজও ভারতের 

লর্বব্র সর্ব শ্রেণীর লোকে আাদরের সাহত বাবহার করিতেছেন । এই 
এসেন্সাগুলি এক্প তৃণ্তিকর, মধুর ও ব্লাস্তি নিবারক যে সবট্লেহই ব্যবহারে 

হইয়। থ!বেন। 
২ হিল ফুলের স্বাস উপক্ভাংগর জন্য 

এইড, বন্থুর এসেন্স 
চামেলি, মতিয়', কাঁখিনী, হোষাইঈট €রাক্ষ, বকল, চম্পক, ্ 

: সী রক্রলীগখ], লস” “রাজ, বেল্যাবোস খস্খস্। 

বাবার করিয়া ভূণত হট টম 
-. “খল্য পাত শিশ ১২ এক রে মাত্র। 

এইস, বনু ঘ)াএ্ফ্যাকণানিং পারকিউমার, 
হাউস, ৬১.ক  ববাঞার, কলিকাতা। . 
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কবিরেসার বারসারন রি ।.. 
বিজ্ঞানসম্মত কবিপ্রণালী শিখিতে হলে 

ইহা অত্যাবশ্যকীয়। 

_ বঙ্গীয় কষিবিভাগের কবিপরিদর্শক, 

্রীবুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 
বিশেধরূপ সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত। 

নুতন সংস্করণ ( বন্ত্রস্থ। ) 

মূল্য ১২ এক টাক স্থলে ১০ পাঁচ সিক।। 

এনকিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, স্তরাং গ্রহণেচ্ছু- 
গণ এই সময় হইতে কৃষক আফিসে তাহাদের নাম 
রেজেক্রী করিয়। রাখুন । 

ম্যানেজার, “ক্কষক' 

১৬২, বহুবাজার সরা, কলিকাত।। 

অমর বিলাস তৈল । 
ইহা সর্বজন বিদ্বিত সুমধুর কেশতৈল । ইহার 

গন্ধ সগ্প্রশ্ষ টাত বকুলপুণ্পের হ্যায় এবং বহুক্ষণ 
স্থায়ী । ইহী ব্যবহারে কেশ কোমল, বৃদ্ধি এবং 
কু'কর্ত হয় । চুলে আটা ব৷ চটচটে হয় না। 

... ভদ্র মহিলাদিগের এবং রাজ। মহারাজাদিগের 
আদরের ধন। উপহার দ্বিবার উপযোগী এবং 

'বিলাসীর একমাত্র প্রিয়বন্ত ! ইহ ট্াকের ও 

অকালপদ্ধহের মহৌষধ ॥। ইহা মন্তকের যন্ত্রণা 
ঈীনবারক এখধং মস্তি স্নিগ্ককাপক | ইহার গন্ধ 
অতি মনোরম এবং আত্রতার লেশ নাই। মুল্য 
প্রতি পাঁইট বোতল দ* আন। মাত্র । 

বিজয়বসস্ত ঘোষ, 

পারফিউমার । 

4৮1১ নং কর্ণ গালিস স্ত্রী, কলিকাত।। 

বীজবপনের সময় নিরূপণ 
তালিকা । 

., কোন বীজ, কোন জমিতে, কোন স্ময়,, কি 

এ্রকারে 'বপন করিতে হয় জানা যায়।, 

সুমা +- আন! মাত্র %১* পয়সার ডাক টিকিট 

পাঠাইলে গ ঠা যায় ] ক 
ষ্যানেজার, 

: ইত্িয়ান গার্ডেলিং এসোসিয়েসন, 

+ সখনং বহুবাজার ক্রাট, কলিকাডা।।. : : 

স্ত্রী পুরুষের রজঃ ও রিট ঘোষ, রা 
ও. তজ্জনিত ব্যাধিসমূহ নির্মল করণক্ষম এবং স্বাস্থা 
ও শক্তি সঞ্ারক। মুল্য ৩২ বটিকার কৌট। এক. 
টাক। মাত্র । 

যিনি আমার নিয়লিখিত ঠিকানায় আপনার 
নাম ধাম পাঠাইবেন, তাহাকে কলিকাতা পুলিশ 
কোটের মোকর্দম] হইতে নির্শূ, কত ও 0 পুস্তক 

. বলিয়। পরিগপিত 

কামশাস্ত 
নামক একথানি উপযোগী পুস্তক বিনামূল্যে বিনা 
ডাকমাশুলে পাঠান ষাইবে। 

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোঁবিন্দজী শাস্ত্রী, 
আতঙ্কনিগ্রহ ওবধালয়, 

২১৪ নং বহুবাজার শ্রী, কলিকাতা । 

৪ এ '€্কফাথ 
হোমিওপ্যাথিক উষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 

৮৩, হ্ারিসন ব্রেড, 
বরাঞ্চ__৪৫, ওয়েলেস্পি স্ত্রী, কলিকাতা । 

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওধষধেপস জন্য উপরোক্ত 
ঠিকানার লিখুন.। 

মজুমদার এণ্ড কোং । 
পেন্ট ফটোগ্রাফার্স আটিুস্ এগু 

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স। 
২২ নং হাবিসন রোড, কলিকাতা । 

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ঠেজ 
সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন ডপসিন প্রভৃত্তি 

এবং সকল প্রকার অয়েল পেন্টিং প্রতিমুদ্ঠি 
স্থচারুবপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে । বঙ্গ- 
দেশীয় অধিকাংশ রাজা, জমিদার এভতি মহোদয়- 
গণের বাড়ীর কাধ্যই আমাদের প্রমাণ । 

পত্র লিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ০ 

.. ছবি ও ফটো। বাধাই এবং বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে |). 

'সিনের..... 
মুল্য তালিকার জন্য অর্ধ আনার ডাক টিকিট সহ .. 

৮ ্ি রি 228 2. ২, 

থে চিত হু সির . ভ্ীররদী্রস্ ৪ জু মদার,:..:: সি 2, 
০ 



কৃষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাঁসিক পত্র । 

দশম খধ্,- নম মংখ্যা। 

সম্পাদক- আনিকুঞ্জবিহ্ারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্। 

০*পীষ্ল১ ৯৩৯৬৬ 

রশ কু 

কলিকাভ। : ১৬০ নংএজবজ|র ছাট, ইত্ডয়াণ গার্ছোনং এসোৌঁঘিয়েসন হই €01 এ ঞ্জে 

হআযুক শগাভুষণ মুখোগাধায়!ক তক প্রকাশিত | 

8২ পর খপ. 

কলিকাতা ;*১ন৬ নং বহুখ[জাপ'ইাট, দি মিলার প্রিষ্টিং ওয়াকস্ হইতে 
ই৮, বহমান ছ[র। মুত । ৃ সি 

রা 
চর এস) এ 

খাটি নাজালগ। রান পানা, পরাক্ত রগ ৪ ১, পণ সপাং যে জজ, জা ১৫ গজ 



তর 
টি 

গদি ১ 
রত 

লি 

রী স্ 

09৮00180089, 
11197) 100৮0 5172 (27517 1067/,)--0:01011 

5180 85 16, [5018] 0 05015 ২3)ন 17) 0৮10 78010 
81001081801) 91016 101 08815 0567 180, 17 1)08৮ 1 77109 

[15880017701 170040ল 151110100103- (22012111027) 
1551915571)607 01001 11111517160 ৮811) 86081667068 09608 109) 
5:৯1)610 12101:117]) 08৮৮ [৮ 82000 00080788, 

ঢ1077:00)0 1 0910101) 85209)50))5 7 (28276 7717180)5) 
[07171518111 100) 1110নান8015৮ 881010601)00লত 13৭09 1006 
7101) 1350 01 451)910920)008 ৮9705 01) 0017)]9)৭108758ত 186 3 
[708৮ 10510107৮, 

36168% বাদল 1 6178 (97986 (0014 11051 40 
19118 ৮) ১৮169 101101)751010191781151)7 59 00107005610) 01- 
10720চ] 100 ১95101551)11859 10) 8 1৯০24 7 1 
2 80007 8. 

৮180110110৭ 601 101)0 ৬৬111 (10) 8 2(75)0 4870 20000 36168) 
৮6) 10018) 62508)0100701] ১0৭0715010%6-1065 1 51006101170 

40710 1170)6 1416 01 ৮0)91518 150105]18৮8 65 18৮ চন 
1) চি)ন1)৪ধ, | 

[5)15191 17070707811)1) 00100 নানি), 
হয (1, ৯4০,119, 17052110856 2 80১১৯, 

16105 18517801050) ১৮৮0৮ ১৯০৮৩ 
|দ, 4 1))7110 0 80)002৮৯, 

53)065 ১1766100501) 0158 11100)0200170650৮ 0 067 
118508)105, ৬0918, 1 01100 117 13৯45] মি 5 500000৮3, 

2০100018518 110255101590 00 0৮5 20৫6 ১৯6) 
(2০1৬119, লৈ, 3) 11556766381) 

491):51) 81610081 105180811010500 
2 8101), 

110৬৮ 19 217 0001065০38১ 5, 
15086 ] 7100৮ 

1১0511860 1815601 ৬, 85 চো) (7৮27 1)0 1800 00 1109 
80510৮50177 1৯ 1)1৭ 5৮01) 26001109706) 0100 
(১1৩১01২0560) 00109 61৮, 

কষি সহায়। 
কাঁব-সহায় বা (01112810 (5101060--2তীনিকু্ি 

বিহারী দত )0.1২.:১.৭, (সম্পাদক, “কনক ও 13009108010) 

1. (9. 4৯))-) প্রণীত। কলিকাতা ইগিয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত । মূলা | আনা । যদি কোন 
জমিতে কি চাষ করিবেন. কি সার দিবেন, কত জমিতে বত 
বীজ আবশ্ক্। কোন সমর [ক চব কারতে হইবে, কত 

অন্তর চার] রোপণ করিতে হইবে, কোন সময় কি প্রকারে 

জল সেচন করিঠে হইবে হ₹ত্যাদি বিষয় জানিতে চান, তবে 

এই পুস্তক কাছে রাখা আবশ্যক । এমণ একখ|নি পুস্তক 

এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
শক্কৃষি সহায় সাধারণের বহুদিনের অভাব মোচন কপি- 

য়াছে।” “বেঙ্গলি।” 
1১16880 41 কিন 09801707৮ ৮61০111]6 ম৪ত18 11 081 

৬11) (৮1২৮7, 

৬০], [001 10, 

[14 8189)78 5 1)5)87 

[710601)৮, &৯- ৪, 

2075 101181) 051100101110 কন দ0011,)18, 1166 519 

(501) 11) 00610 6007) [81188 001001500 081511 না112-5 50011 

81)01 06 61451181119 2100)11510000101৯ [৯ সিল [৮2 12, 

অধিকাংশ দেশী সব্জী কী ইয়ান গার্চেনিং এসা- 
। সিয়েসনের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষে্জে অনেক তদিপরে উৎপন্ন 
হয় হুতরাং সাধ।এণ বীজ অপেক্ষা অনেক উত্বৃ্। ১৮ রকন 
১%* আনা। | 

দবেশী কুল বীজ ১* রকম ১৭* আশ] & 
পত্র লিখিলে সচিত্র মূল্যতালিকা বিদামুল্যে প1ঠান বায়। 

ঙ 

দুই বংসরের গ্যারাণ্টি | 
নিউশ্যমনুন্দরফুলুট-হারমোনিয়ম 

ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী | 
বিশেষ মজবুত । পত্র লিখিলে দরের লিষ্ট 

পাঠ|ইয়া থাকি । অর্ডারের সহিত ৫৯ টাকা দিলে 
মফঃহ্গলে ভি, পি.তে পাঠাইয়। থাকি । 

১ সেট রিডযুক্ত ৩ অকৃটিভ, ৩ ষ্টপ ২২২৩২ । 
হ্ সেট িডযুক্ত ৩ র ৩ ১২ ৩৫১. ৫৫৯! 

সোল প্রোঞাহটর, 

জে, এও এন, এম ঘোষাল, 
হারমোনিয়ম মেকারস্ এগ অর্ডার সাগাফার 1 

১৩১ নং বহুনাঞার পট, কলিকাতা । 
ভাজছে. জমার 

ধান ভানাই ও চাউল ছাট।ই 
কল।। 

চাষি গৃহস্থ ৬০২ টাক। সুলোর কল ছার। স্যবস। 
করিলে ৩০৯৩৫ টাকা আম করিতে পাবেন। 
ধন1ঢ্য ও ব্যবযশরখদিগের জন্ত এপ্রিন ও মোটর 
দার] চালিত ছেট খড় ধান ভান, ঝাড়া, সিদ্ধ, 
ওশুক্ষ ও চাউল মাজা কল পায় যায়। ভিড ও 

টাকা খলের মুলধনে খরচ বাদে দৈনিক ২০২৫২ 
ট।ক। ল।ভ হয়। এ সকল কল আম গছাপন 
করিয়া চাশাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রত্যেক কশের 
কার্যা দেখিতে পাইবেন । ইহ। ব্যতীত. কাহারও 
কোন নূতন কল আবশ্তক হইলে প্রস্থত ও মেরামত 
করিয়। দিয়। থ|কি'। ১০ পয়সার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ. প।ঠান হয়। 

শ্রীস্বরপতি ঘটক । 
ৃ মেকানিক্। 

সাহাপুর আয়রন ওয়াকসূ, টেতল। সেপ্ট, 1ল 
পো, আলিপুর পো, কলিকাত]। 



রুষি শিল্প সংবাদাঁদি বিষয়ক মাঁসিকপত্র 

১০ম খণ্ড | 

তড়কা ও বাদলা (01901 

(0111(011 

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত । 

সমসংভ্া--বাদলা, বাঁধল।ম্ বাং ( বঙ্গদেশ )। 
রোগ পরিচয় |।-__এই বোগ অতি সং- 

ক্রামক | অতুগ্র জর, দ্রুত দ্রুত অবস্থার পরি- 

বর্তন ও চর্ম সীমাবদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্দীতি ইহার প্রধান 
লক্ষণ। তড়কা রোগের সহিত এই ব্যারামের 

অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে। এই রোগ সাধারণতঃ 
ছোট ছোট বাছুরের হয়। ৩মাস হইতে ৪৫ 

বৎসর বয়স্ক গোরুদিগের এই ব্যারাম হইতে পারে 

কিন্তু ৬ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক গোরুর এই 

ব্যারাম অধিক হয়। ৩ মাসের পুর্বে ও৫ বৎসরের 
পরে এই ব্যারম গোরুর প্রাংই হয় না। এই 
রোগের দ্বিষ্ভীয় আক্রমণ প্রায়ই হয় ন1 মানুষের 
এই ব্যারাম হয় ন।। 

কারণতত্ব |__শবীরে ঘা থাকিলে, ধাত 
উঠিবার কালে মুখে কোন প্রকার দা হইলে কিন্ব। 
আঘাতাদি পাইলে এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ 

৫ 

| পৌষ, ১৩১৬ সাল। 1 ৯ম সংখ্যা । 

গত ভয়। 

করির। রোগ উৎপাদন করে। জলারত ভূমিই 
এই রোগের উৎপত্তি স্ঠান। যাহার! গুহে থাকে 

ভাঙাদেধ এই »ব্যারাম প্রারই হয় না। নিম 

প্রান্তরস্থ জলারত ভ্ুমিতে চরিয়। খোর এই রোগ- 

ত|ধ|ঢ মস হইতে কার্ডিক মাসের ষে 

শোন সময়ে এই প্রে।গ হইতে পারে। স্ুলকা্ 

ধাঞুরের এই বেগ অপিক হয়। 

অঙ্ক রায়মান অবস্থা |(--১ দিনণ্হইতে 

৫ দিন কিন্তু সচরাচর ২ দিন কাঁল পর্যন্ত হয়। 

লক্ষণ |-_-এই রোগের লক্ষণ “স্থানীয় ও 

সাধারণ” ছই ভাগে বিভাগ করা যায়। 

স্কৃনীয় লক্ষণ | প্রথমে স্থানীয় লক্ষণ দৃষ্ট 

হয়। সহসা কোগোঁৎপত্তি কালে রোনী খোঁড়াইতে 

থাকে ; অধিক মাংস পেশীময় কোমল স্তান সহস! 

ফুলিয়। যায়। প্রথমে কুল। অতি অন্ন থাকে এবং 

ইহা গরম বোধ হয়'ও ভাহাতে বেদন। থাকে। 
এঠ সময়ে অনেকে মনে করেন যেসাম!গ আঘাত 

পাইয়া*ানটা ফুলিয়াছে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে 

ফুল! অতিশয় বৃহদাকার ধারণ করে। স্ফীত স্থান 
এই সময়ে বেদনা বিহীন ও শীতল হয়; হাত দিয়া 
টিপ দিলে এক প্রকার কড়কড় শব্ধ হয় এবং স্ফাঁত 

স্থানচী*বায়ু পুর্ণ বলিয়া বোধ হয়। স্ফীত স্থানটা 

কাটিলে দেখিতে পাইবে যেস্থান্টী পচিয়! গিয়াছে 



৯৯৪ 
শশী পাশা বীশটিশা শশী 

৪ রা. 

ও তাহাতে কাল রং বিশিষ্ট ফেনাময় তরল পদার্ধ 

বিদ্যমান আছে। 'জজ্ঘার, উপরি ভাগে, গলায়, 

কাধে, কুঁচকিতে, গ্রিঠে, বুকের নিয়াংশে মুখে বা 

কে স্কীতি হয়। সময়ে সময়ে এক স্থানে ম্দীতি 
দেখিতে পাওয়1 যায় কিন্তু সাধারণতঃ কতিপয় 

স্থান ফুলিয়। যায় এৰং এই সমস্ত স্ফীত একত্র 

হইয়া'অতি বৃহদাকার ধারণ করে। কোন কোন, 

রোগীর হাটুর উপরিস্থ কোনও স্থানে স্ফীতি হয় 
এবং ক্রমশঃ স্কীতি উর্দদিকে বিস্তৃত হয়। কোন 

কোন রোগীতে বাহিক লক্ষণ প্রকাশ ন৷ হইয়া 

সাধারণ লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায়। 

আভ্যন্তরিক বা সাধারণ লক্ষণ ।__ 
'অত্যুগ্র্জর, কোঠবদ্ধতা, নিস্তেজতা; দুর্বলতা, ঘন 

ঘন শ্বাস প্রশ্বান, শ্বাসুচ্ছ,' রক্তবণ্ণ প্রত্বাব ইত্যাদি 

লক্ষণ প্রথমে দৃষ্ট হয়। পরে রোগী যন্ত্রনায় গে। 

গে। শর্ধ করে) শুইয়৷ থাকিতে তাল বাসে; রক্ত 

ল নির্গত হয়; পেট ফীপিয়। যায় ও যন্ত্রনায় রোগী 
ছট ফট করিতে থাকে । অবশেষে অত্যন্ত অবসন্ন 
হুইয়। প্রাণ ত্যাগ করে। ৰ 

লক্ষণ__:এই রোগে রাগী প্রায়ই বাচে 

না1। যে সকল গোরু বাঁচে, তাহাদের ক্কীত স্থান 

গুলি আপনি আপনি ফাটিয়। গিয় দূষিত পচনএল 

পদার্থ নিংস্থত হয় এবং স্ফীত স্থানে গভীর গর্তী- 

কৃতি হয়। ঘ: ক্রমশঃ গুকাইয় যায়। পুর্বে যে 
সকল লক্ষণ বিত্বত হইয়াছে এ সকল লক্ষণ প্রায় 

রোগীতে দুই হয়, কিন্তু কোন কোন (োগীতে 

বাহিক লক্ষণ প্রকাশ পাঁয় না এবং এই সময়ে রোগ 

নির্ণর অতি কঠিন ব্যাপার। যেসকল গোরুর 

বাঁহিক লক্ষণ প্রকাশ না হইয়। আত্যন্তরিক লক্ষণ 

প্রকাশ গায় তাহাদের লক্ষণ গুলি নিয়ে'দেওয়া 

গেল 8. 

কৃষক- পৌষ, ১৩১৩. [ ১০ম খণ্ড। 

. ,রোগী কীগিতে থাকে; জাওর কাটে না; 
দুর্বল হয়। শুল বেন! হয় ও পেট ফাপিয়। 

মরিয়। যায়। এই রোগ পাকস্থলী বা উদরের 

গীড়ার সহিত ভ্রম হইতে পারে। রোগের ভোগ 
কাল ১ দিন হইতে ৩ দিন পর্যযস্ত। 

এই রোগের তাবী ফল সন্তোষজনক নহে। 
৩ বৎসর বয়সের নিয়ে বাছুরগুলি প্রায় বাচে ন1। 

অধিক বয়স্ক গোরুগুলি বাচিতে দেখা যায়। শত- 

করা ৭০৮০্টী রোগীর মৃত্যু ঘটে । 

চিকিংসা |-_-রোগীকে বলকারক পথ্য 

খাইতে দিবে । প্রথমে জোলাপ দিয়! পেটের মল 
বাহির করাইবে। পানীয় জলের সহিত লবণ ও 

সোরা প্রত্যহ পান করিতে কিবে।' এই রোগ এত 

শীঘ্র বৃদ্ধি পায় যে চিকিৎসা করিবার অবসর থাকে 

না, স্থৃতরাং রোগ আবির্ভাব হওয়া] মাত্র রোগীকে 

চিকিৎসা করাইবে। 

নিয়পিখিত উত্তেজক ও আত্যন্তরিক বিষ 

নাশকারক ওবধ ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হয়। 

কার্বলিক এসিড ১ ড্রাম (৬* ফৌট।) 

তার্পিন তৈল & ড্রাম অর্থাৎ ৫ এক কাচ্চ 

দেশী মদ ১ আউন্ন ব। অর্দ ছটাক 

ফেন /॥* সের 

একব।রের ওষধ। 

67:59 0 
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1 সংখ্যা] | 
তাপসী তশাশশািশীশাট ৮ পীশস্পীশীশশাসপি 

বত ও তি সির খর নত 

রোগ ট জাহিবে উক্ত ওষধ ২ চস ৩ টা, 
অন্তর খাওয়াইয়! দ্িবে। 

বাছিক চিকিৎসা ।_ উত্তপ্ত লৌহ দিয়া 

স্ফীত স্থান পোড়াইয়৷ দিবে। অথব৷ স্ফীত স্থানটী | 

৩৪ ফাল] করিয়া কাটিয়! কার্ধলিক এসিড দিয়] 

পোড়াইয়৷ দ্িবে। কয়েক দ্িন পরে ক্ষীত স্থানে 

গরম নিমপাতার জল দিয়! ধৌত করিয়া কার্বলিক 
তৈল প্রয়োগ করিবে । পরে ফোল। হইলে 

উপরোক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবে ততিন ফোল] 

স্থানের উপরিভাগে শক্ত করিয়া পটী বাঁধিয়া 

দিবে। 

সংক্রামক রোগের প্রতিবিধানোপষোগী নিয়মা- 

বলী সম্যকরূপে পালন করিবে । রোগের আবিষভাব 

হওয়ামাঞ রাজদ্বারে আবেদন করিবে । 

জর পাস” পাক -_ 

কষিতত্বিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থবলী ৷ 
১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতী্ন 

সংস্করণ ১২ (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 

৪) মালঞ্* ১২ (৫) 1757056 01) 14210 ১৯ 

(0৬) 1১00819 00105101%*১ (৭)পশুখাদ্য |, 

(৮) আম্র্কেদীয় চা ।*, (৯) গোলাপ-বাড়ী 4 

(১০) মৃত্তিকা-তত্ব ১২, (১১) কার্পাসু কথা ॥০ 
(১২) উত্তিদজীবন ॥০-__যনরস্থ। পুস্তক ভিঃ পিঃ তে 

পাঠাই। "ককষক" আফিসে পাওয়া যায়। 

টিয়ার চা চাষ । ১৯৫ 
2৮.728 নন ৯ ও. ৮) 

"৬৩ রি উপ বটি আছি ৬৮ টি -7 ৮ ত্র * ১2৪৯৬ 2৬ হত জা এ 

হরিদ্রীর চাষ | 
|. 

শ্রীরাজেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 

বিগত ১৩১৫ সালের টৈত্র ৯ম খণ্ড ১২শ সংখ্যা 

কুষকে মালদহ জেলার কুশীদাবাসী বাবু গুরুচরণ 
রক্ষিত মহাশয় হরিদ্রার চাষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রচার 

করিয়াছেন, উহা! দক্ষিণ বঙ্গভূমিবাসীগণের (আমা-” 
দিগের) নিকট বিসদৃশ বোধ হওয়ায় প্রথমতঃ 
প্রতিবাদ প্রেরণেই অভিলাধী হই; কিন্তু স্থির ও 
গাঢ়ভাবে সমালোচন।য় ইহ মনে হয় যে, উত্তর ও] 

দক্ষিণ বঙ্গে ভূমির প্রকৃতি ও জল বায়ুর দোষ 

গুণের পার্থক্যের প্রশ্নের সমাধানে আমরা সক্ষম 

নহি, সুতরাং কৃষি প্রণালীর স্বাতদ্ত্রত। অনশ্থন্তাবা 

বিধায় প্রতিবাদ নিতান্তই অশোভন, এ জ্সবস্থার 
দক্ষিণ বঙ্গের চিরপ্রচলিত কৃষি পদ্ধতি ম্বতন্ত্রপ্রবৃন্ধ 

আকারে প্রচার করিলে, কৃষি বিদয। ভিজ্ঞ সুঙ্দশার 

চক্ষে উভয় প্রবন্ধের এবং স্থান তেদে (দেশ. তেদে) 

কষিকার্ষেযর তার্তম্য ও উৎকর্ষ আপকর্ষ প্রতি- 

ফলিত হুইয়| দোঁধ গুণের মীমাংসা হইবে । অতঃপর 

আমাদিগের এই দক্ষিণ বঙ্গের নদীয়া, যশোহর, 

খুলনা, চব্বিশ পরগণা, হাবড়। ও হুগলী প্রভৃতি 

জেলায় হরিছ চাষের যেরূপ আবহমানকাল 

গ্রচলিত প্রথা কষককুলের সুপদ্বিচিত তাহাই নিয়ে 

লিপিবুদ্ধ কর! গেল। এস্থলে এ কথ বল৷ আবশ্তক 

যে আমাদিগের এই খুলনা জেলার কপোতাক্ষী, 
বেত্রবতী ও যবুলা, যশোহরের ভৈরব, ২৪ পরগণায় 

যমুনা] ও ইচ্ছামতী ও আরও অসংখ্য নদ, নদী, 

, সৈকতৈর শীকতাধিক্য দোয়াস পতিত ভূমির, 

লতা, গুল্ম অপসারিত করিয়। বংসর বৎসর বহুল 

পরিমাণে লঙ্কা ও হবরিদ্রাব চাষ হইয়। থাকেন 



১৪৯৩৬ 

নদ, নদীর 'পুলিন প্রদেশ 'ভিন্ন পল্লী মধ্যবর্তী 
উপবন নিচয়ে এবং বাস্ত ও উদ্বাস্ত অর্থাৎ জলবাড়। 

উচ্চ ভূমিতেও হরিদ্রার যে পরিমাণ চাব হয় তাহা ও 
অল্প নহে, সুতরাং এ অঞ্চলের কষকবর্গকেও অন- 

তিজ্ঞ বলিবার কোন হেতু অনুভূত হয় ন1। সে 

যাহা হউক এইক্ষণে কৃষি প্রণালী বল! যাউক। 

ইবিদ্র। চাষের জন্য লবণজল সংস্পর্শ পরিশন্ঠ 

উচ্চ বেলে এবং দোয়"াস বানুকাধিক্য পলিমাটি 
যুক্ত ক্ষেত্রই প্রশস্ত। আটাল মাটি বা লবণজল সম্পক 
সংযুক্ত ভূমি কেবল হরিদ্রা বলিয়াই নহে. সর্ববিধ 
মূলজ লতা গুল্পের পক্ষেই পরিত্যজ্য | নির্বাচিত 

ভূমি বহুকালের অন্ততঃ ছুই চারি বর্ষের পতিত 

বন্ত লতাগুল্প পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্র হইলেই তাল হয়। 
এ ক্ষেত্র কার্তিক মাসে একবার কোদালি দ্বার। 

বড় বড় চাপ উল্টাইয়। কোপাইয়া (পুরাতন পুষ্ক- 

বিশীক্পাক পচ। মাটি ছড়াইয়। দিলে ভাল হয়) 

রাখিবে, পরে মাঘ মাসের শুরু পক্ষের শুভ দিনে 

হাল পুণ্যাহ করিয়া, সপ্তাহ বা পক্ষান্তে উপযুর্যপরি 

ছুই ছুই চাঁষ ও একই দিবসে ছুই দুই প্রস্থ মই 

দিয়া মৃতিক্! চূর্ণ ও ( ছড়া), তৃণ ও তৃণ মূলাদি 

বাছিয়। জমি পরিষ্কার ও পাইট কৰিতে থাকিবে। 

ফান্তুন, চৈঙ্ছে বৃষ্টি হইলেই এ সিক্ত ভূমিতে যেমন 

জে। হইয়। গলন * ৰাহির হইবে, অমনি প্রয়োজন 

মত দুই তিনবার লাঙ্গল দিয়া অবিচ্ছেদ রেখা 
পাতে ভূমির কর্ণ রিবে, এবং প্রতি ছুই তিন 
চাষের পরেই একবার ভূমি বাছাই ও, তৃখাদি 
দূরীভূত করিয়া, পরে,একবার দীর্ঘে ও একবার 

প্রস্থে মই দিবে? ভূমি কর্ষণের ও মই দিবার সাধারণ 

নিয়মই এই যে একবার দীর্ঘে ও একবার প্রস্থে 
৬ ০ পপ সা ০ জর পার 

€ 

* গলন বাহির হওয়া মানে, অনীপ,দিত অপ্রয়োজনীয় 
ক্বগ্াবজ তৃণাঙ্কুরাদি উদ্গত হওয়াকে কছে। 

কৃষক-_ পৌষ, ১৩১৬। [১০ম খণ্ড 

কার্ধ্য করিতে হইবে। যাহা হউক এইরূপে দুই তিন 

বার কর্ষণের পরে ছুই ছুই বার মই চালন। কার্য্যকে 

এক এক প্রস্থ বা এক এক ক্ষেপ ধরিয়৷ লইয়া, 
অন্ততঃ তাহার তিন প্রস্থ বাক্ষেপ কর্ষণ সমাধ। 

হইলে, প্রায়ই ক্ষেত্রের গলন বিরলও কর্ষণের সম- 

কালের বাছাইতে আবর্ঞন। দুরীভূত হইয়৷ মৃত্তিকার 
কাঠিন্য অপসারিত হইয়া স্থকোমল ও সুচর্ণতা 
প্রাপ্ত হইবে? চাষ সমাধা বিবেচিত হইলেও ছুই 

চাবি দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে 'যে 

তখনও গলন বাহির হয় কি না; ফলে গলন 

একান্তীতাবের সম্ভাবনা কোন কালেই নাই,তথাপি 

নৃ্যনাধিক অস্কুরিত দুগ্ধ, মুখ! বর্ধনশীল তৃণাস্কুরের 
সংখ্যা ও পরিমাণ বিরল গ হীনতা পরিলক্ষিত 

হইলেই, শেষ চাষ সমাধা ও মই দ্বার। ভূমি সমতল 
এবং লাঙ্গলের কর্ষণ রেখ। সমুদয় ধিলীন করিয়] 
লইয়া, তিন ফিট ব! ছুই হস্ত অন্তর স্থান নির্ণয়ান্তর 

একজনে লাঙ্গল ধরিবে এবং অপরে উহ] টানিয়। 
লইয়। যাইবে; এইরূপে সমুদয় ক্ষে৫৫ে সমসুত্রে 
রেখাপাত সমাধা হইলে এঁ খাতের মধ্যগত স্থান 

সমূহ, উভয় হস্তে মুক্তিক চালন। করিয়। পিলি 

করিয়। লইবে, এইরূপে চাষের কার্য সমাধ! করিয়। 

পূর্ব বৎসরের উত্তোলিত হরিদ্রার মূল ব৷ গেইড় 
সমূহ, যাহা হরিদ্রা স্থপক্ক হইলে কোদালী সাহাধ্যে 
অক্ষত ও কাটা, পরিশন্ত বিশু ও স্মুপুষ্ট 

পরীক্ষান্থে সুণাতল গৃহ মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় 

রক্ষিত ছিল, পুনরায় আর একবার উহ॥ পরীক্ষ 

করিয়া বীজ করার জন্য নির্ব।চন ক্রিয়া লইয়া, 

ঝুড়ি অথব। ধামায় পূর্ণ করিয়! ক্ষেত্রে আনয়ন 

করিয়া পিলিবর মধ্যে এক হস্ত অন্তর রোপণ 

করিবে ।, রোপণ কালে পূর্ব বর্ষে মূলের যে 
অংশ উপরে ছিল এবৎসরও সেই দ্রিক্ট| উপরে 

রাখিবে। হরিদ্রার মূলের অতাব হইলে ৩ৎসংলগ্র 
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স্থল ও স্থুপুষ্ট নির্দেষ মুখিও বাঁজার্থে ব্যবার 

হইয়! থাকে কিন্তু মুখিতে প্রথম বর্ষে হরিদ্র! ভাল 

জন্মে না। হরিদ্রার পিলি যে পুর্ব পশ্চিম ভাবে 

লম্ব। করিতে হইবেই এরূপ কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা 

কষকগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, জমির অবস্থানু- 

সারে পুর্ব পশ্চিম ব৷ উত্তর দক্ষিণ অথবা কোণা- 
কুণী রোপণাস্তে পিলি সমূহ পচা বিচাঁলি ও খড় 

দিয়! ঢাকিয়৷ রাখিবে। পিলির খাত মধ্যস্থ মৃত্তিঝ। 

গুলি অপচয় ব৷ স্থানান্তরিত করা হইবে না। 
উহ হরিদ্রা রোপিত পিলির উভয় পার্খে সমভাবে 

আইল (আলবাল ) রূপে প্রথমতঃ রক্ষিত হয়। 

উহাতে লাভ এই হয় যে বৈশাখ, টোষ্ঠের স্কুল 

ধার বৃষ্টিপাতে উক্ত আইলদ্য়ের আল্গা মাটি 
আপনাপনি জল বেগে বিধৌত হইয়া, পিলি মধ্যে 
নিপাতিত ও সাররূপে ব্যবহ্ৃত হইয়। বীজ হইতে 

অস্কুরিত কোমল চারা অধিক সতেজ হইয়] উঠে। 

ফলে বৃষ্টি হউক আর না হউক হরিদ্র। বাজ 

রোপণের পনর কুড়ি দিনের মধ্যে যে সময়ে ক্ষেত্রে 

পুনরায় অস্কুরও তৃণাদি গঞ্জাইয়া মুত্তিকার উপরে 

বর্ধিত হইয়া! উঠে) তখন ক্ষেঞ্চে নিড়ানি দিয়া এ 

সমস্ত তৃণের মূলোৎপাটন পূর্বক আবর্জন। সমূহ 
পরিফার ও আইলের মৃত্তিক! বিবেচন। মত অল্পে 

অল্পে পিলি গর্ভে নিক্ষেপ করিয়৷ চারার গোড়। 

ঢাকিয়। দিবে; এইরূপ হুই £িন বারের পরে যখন 
চার] সমূহ বড় হইয়া উঠিবে, তখন পূর্বাস্থিত 
আইলেন্স অধিকৃত ভূমি মুড়া কোদালি দ্বারা কাটিয়। 

সেই সমস্ত,মাটি চারার গোড়ায় দিবে ॥ ইহাতে 

'ফল এই হইবে যে আইলের ভূমিতে খাত হইয়! 
জল প্রণালী হইবে, এবং চারার গোড়ার মৃত্তিকা 

উচ্চ আইলে পরিণত হইয়! চারায় ভুল বসিয়া 
চার] মরিয়। যাইবে না। বীঞ্জ রোপণ কালে 

ক্ষেত্রের যে দ্িক্ট] একটু নিয় পগিলক্ষিত হইবে 

হরিদ্রার চাষ । ১৪১৭ 

সেই দিকে লম্ব! লম্বি করিয়। পিলি খনন করিবে। 

ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে ভূমি অসমতল 
হইলেও হরিদ্রা ক্ষেত্রের জন্য নির্বাচিত হইতে 

পারে। ফল কথা এই যে তদুর সম্তুব ক্ষেত্র ভূমিকে 

পুবেব সমতল করিয়। পরে তাহ!কে কর্ষণ করিতে 

হইবে। মূলজ উত্ভিদের সাধারণ নিয়মই এই যে 
উহা সুগভীর রূপে কোদালি বা লাঙ্গল দ্বারাঁ কর্ষণ 
ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে চর্ণ করিতে হইবে। .বান্গুক। 

মিশ্রিত মৃ্তিক। সত্বর চর্ণ হইয়া যায় এবং অপেক্ষ।- 
কৃত আঁধক দিন ধুলিকণ। পরম্পরে বিচ্ছিন্ন ভাবে 

রহিয় যায়, এজন্য দোয়াস মৃত্তিকাই অধিক উপ- 

যোগী, আটালো! মৃত্তিকা মুূলজ লত]গুল্মের আদো 
উপযোগী নহে সুতরাং হবিদ্রা ক্ষেত্রেরও নহে। 

হরিত্। বীজ রোপণের পরে আইল বাধা, ভূমি 

নিড়ান ও ক্ষেত্রের জল নিকাশ ব্যতাত মধ্যসময়ে 

আর কোন পাইট নাই বলিলেহ হয়, এইরূপে 
বর্ষা ও শরৎ খতুর অবসানে শাত খতুর শেষ ভাগে 

অথবা বসগ্ডের প্রথমে যখন বুঁঝিবে যে? যুলের বর্ধন 

শীলতা পরিসমাপ্তি হইয়৷ গিয়া ছুই একটি পত্র 
শুষ্ক হইতে আরব ও অবশিষ্ট পত্র,পুঞ্জ পীতবর্ণ 
ধারণ করিয়াছে, তখন হ্ষেত্রস্থ এক এক ঝাড় 

একত্র সমবেত কারয়৷ মোচড়াইয় পত্রের নিয়াংশ 

বা ডাটাগুলি পাকাইয়! পাকাইয়৷ দিয় ফাল্গুন 
মাস পর্্যগ্ত ক্ষেত্রের মৃর্তিক। গডেই রাখিয়। দিবে, 

পরে ফাল্তুনের শেষে যখন পানা ও ডশাট1 সমস্ত 

বিশুঞ্ধ পরিলক্ষিত হইবে, তখন একটু সাবধানে 
কোদালি দ্বার! যূল সমূহ উত্তোলন এবং গাছ.হইতে 
হরিদ্র পৃথক করিয়। লইয়ণ, পুক্ষরিণী বা নদীর জলে 

উত্তমরূপে প্রক্ষালনাস্তে ময়ল! মৃত্তিকা সমুহ উত্তম- 
রূপে বিদুরীত ও গত্রের জল.রোদ্রে শুষ্ক'করিয়া। 
পুনরায় গোময়, মিশ্রিত জলে প্রজ্ঘলিত অগ্নির 

তাপে সিদ্ধ কিয়, সচ্ছিদ্র বে বা বংশ বিনিশ্িত 
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ঝুড়িতে ফেলিয়া জল সরাইয়। দিয়া, পাতির বা 

কাটির মাদুর, থেন্গুর পাতায় বয়ন করা বেদে চেটা 

অথব। ধব্প কোন আস্তরণ আস্তীর্ণ করিয়া, বা 

পরিষ্ণার গোময়,লিপ্ত উঠানে অথবা পাক! সানের 

মেঝেয় হরিদ্রা ছড়াইয়া দিয় রৌদ্রে শুফ করিয়! 
লইবে ; এবং তিন চারি ঘণ্টা! অস্তর এ রৌদ্র 

দেওয়া হরিজ্রা একটা বস্তার মধ্যে পুরিয়া সঞ্জোরে 

দলন করিবে এবং পুনরায় রোদে দিবে, এইরূপ 

পুনঃপুনঃ বস্তা বা চটের মধ্যস্থ হবিদ্রাকে নিশ্পিষ্ 

ও ঘর্ষণ করিয়া রৌব্রে দিতে থাকিলে, তিন চারি 

1! ততোধিক দিবসের প্রচণ্ড মার্তৃগড তাপে যেমন 

হরিদ্া। মধ্যস্থ জল সমূহ শুড় হইয়। নিরস কঠিন 

কাষ্ঠের ন্যায় রস শূন্য ও কাঠিন্ত প্রাপ্ত হইবে, তেমনই 

চট দ্বারা ঘর্ষণে শিশ্পিষ্ট হইয়া বাহিরের আকৃতি 
সুগোল ও মধ্যের প্রয়োজনীয় অংশ দানা বাধিবে, 

অধিকত্ত উপরের খোসা শিকড় প্রভৃতি দুরীকত 

হইয়া হরিদ্রার গাত্র মন্থণ হইবে। এস্লে বলা 

আবশ্তক যে দলন কম হইলে হরিদ্রা গোল না 

হইয়া চ্যাপ্টা হইয়া থারাপ হইয়া যাইবে। 

সিদ্ধ করার,সময়েও জল অভ্ভুতঃ ছুই তিনবার 

উতলাইয়া উঠা আবশ্তক। হরিপ্রার চাষ একটি 

বিশেষ লাতজনক ব্যবপায়। বর্তমানবর্ষেই কধকগণ 

সাড়ে ছয় টাকা, সাত টাক! হরিদ্রার মণ বিক্রয় 

করিয়। স্বীয় শ্বীয় সংসার যাত্রার যথেষ্টু সাহায্য 

পাইয়াছে। ইহার “আর একট। অতিরিক্ত লাভ এই 

ষে একবার ক্ষেত্র হইতে কাচা মাল গৃহে আনিয়। 

পৌছাইয়া দিতে পারিস্পেই পুরুষগণ কার্ধ্য হইতে 
অবসয্ন প্রাপ্ু হয়, সিদ্ধ, শুকনা! ও ডলাই মলাই 

এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্য কৃষক রমণীগণই 

গল্পর করিয়া থাকেন; সুতরাং পল্লীরাসিনী ভদ্র 
মহিলাগণের শ্ঠায় তাহাদিগকে সম্তানপালন 

মডেল, নাটক পাঠ, গল্প গুজব ও মক্কল চণীর ব্রত 

কৃষক- পৌষ, ১৩১৬। [ ১০ম খণ্ড । 

লষ্টুয়া আলম্তে সময় অতিবাহিত করিতে হয় ন। 

রুষক সীমস্তিনীগণের সময় মাঘ, ফান্তুনে যেমন 

ধান্যের তদ্বিরে অতিবাহিত হয় চৈত্র, বৈশাখের 

অসহা রৌদে সেই রূপ হরিদ্র। সিদ্ধ শুষ্ষ করিতেই 
দিন ফুরাইয়। যায়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখ শেষ 

ও জ্ষ্টের দুর্বিসহ তপন তাপে মধ্যাহ্ ও সায়াহে 

আমচুর ও আমসত্ব শু করিতেই দেহ পাত করিতে 
হয়। আবার আষাঢ়, শ্রাবণেই কি তীহাদিগের 

আলন্ত পরতন্ত্র হইয়া! বসিয়া থাকিবার উপায় আছে, 
সে সময়েও তাহাদিগকে স্বামী, পুত্রের ধান্ঠ 

চাষের সাহায্যে বীজ ধান্ঠ বাড়াই বাছাই ও কল! 

( ধান্তের অন্কুর ) ছাড়াইনেই সময় অতিবাহিত 

করিতে হয়। হায় হুর্ভাগ্যবতী কৃষক রমণি ! 

তোমরাই বঙ্গের মা লক্ষী । তদ্র মহিলাগণ যদ্যপি 

তাহাদিগের অনুরূপ পরিশ্রমী হইতেন, ভাহ। 

হইলে সংসারের কত কল্যাখ হইত ! 

হরিদ্রা কষির কথা আমাদিগের বলা শেষ 

হইয়াছে এক্ষণে বীজ রক্ষা্দি ছুই একটি অবান্তর 
কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। যে সময়ে 

ক্ষেত্র হইতে কোদালি সাহায্যে মৃত্তিকা খনন 

করিয়। হরিদ্রা উত্তোলন কর! হইবে, সেই সময়ে 

পালসি ব1 মুখিগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া মূল কাও 
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সংলগ্ন  মৃলগুণি বাছির। নেই জন্য স্বতন্ত্র তাবে 
অন্ধকার গৃহের কোণে গোলার নিয়ে বা অন্য 

কোন সুশীতল স্থানে এক মাস, দেড় মাস সযত্বে 
রক্ষ/। করিতে হইবে। পরে নব বর্ষের বৃষ্টিপাত 

আরস্ত হইলেই এ সকল বীজ বাহির ক.রয়! 

আলোক ও বাতাসে রাখিতে হইবে, এবং উপযুক্ত 
সময়ে পূর্ব কধিত রূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে 

হইবে। মূলগুলি একত্র করিয়া যদি উহ প্রয়োজনা- 
পেক্ষা স্বপ্ন বিবেচিত হয় তাহ হইলে সতেজ সুল 

যুখিও বীজের গন্য ব্যবহার হইতে পারে, তাহাতে 

দোষ এই ঘটে একে হরিদ্র। অংশ কম হইয়া, যায়, 
দ্বিতীয়তঃ মুখির বীজে বাড় বড় ন! হওয়ায় উৎপন্ন 
হরিদ্রাংশ পর বৎসর কম পড়ে, এজন্য মুখ! বা 
হরিদ্রার মূল ভাগই বীজের জন্য ব্যবহার করাই 
প্রকুষ্ট পন্থা । এন্থলে বল! আবপ্তক যে প্রতি বিঘায় 
হরিদ্রা বিশ মণ উৎপন্ন হইতে পারে আর প্রতি 
মণ পাঁচ টাক। দরে বিক্রয় হইলেও প্রতি বিঘায় 
একশত মুদ্রা প্রাপ্তিপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। 

কাপাম চাষ । 
শিবপুর 'কিলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষো্তার্ণ 

বঙ্গীয় কষি-বিভাগের কর্মচারী" 
শ্ীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত. 

তুল। চীব সম্বন্ধে এই পুস্তকখ|নি সর্বাঙ্গহুন্দর 
হইয়াছে ।, দাম দ* বার আনা। কুষক মফিসে 
পাওয়। ঘায়। 

মং্স্থয বার! বদ্ধির র উপায় 1 ১৯১০ 
০০ সস 

ষ& ৩ পপ স্প্রে 

মৎস্য সংখ্যার দ্ধির উপায় | 

দিন দিন মতগ্তের অভাবনিবন্ধন এতকেশে 

অনেক কাল হইতেই মতশ্যের পোনী। ( £া)-নিনা। ) 

পুকুরে ছাড়িয়। বৃদ্ধি করিবার একটি উপায় চলিয়! 

আসিতেছে । মৎস্য ব্যবসায়ী জেলেগণ বর্ধাক্লালে 
দামোদর, গন্গ৷ কিন্ত! অন্যান্য বড় বড় নদী হইতে 
মম্যের পোন। ধরিয়া থাকে। এই উপায় অবলম্বন 

করিলে অল্প ব্যয়ে ষে অনেক মত্ত জন্মান যাইতে 

পারে তাহাতে আর ফোন সন্দেহ নাই। যাহ। 

হউক, মৎস্য সংখ্ঠার বৃদ্ধির বিষয় লিখিবার পূর্বে, 
জেলেগণ নদীতে কোন্ সময়ে ফি উপায়ে নান। 

জাতীয় মগের ভিম্বান্ সংগ্রহ করিয়া থাকে, এ 

বিষয় আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাই 
গ্রথমতঃ উল্লেখ করা গেল। 

বঙ্গদেশের বড় বড় নদী, খাল, বিল ও পুকুরে 

মনুয়ের খাগ্ে(পযোগী যত জ্ঠতীয় মত্ত দৃষ্ট হয়, 
তাহা৷ সমস্তই ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত। যে সকল 
মৎস্য সমুদ্র কিন্বা বড় বড় গভীর নদীতে বাস করে, 

কেবল বর্ষ! খতুষ্ঠে ডিম্ব প্রসব করিবার সময়ে 
অথবা আহাবীয় দ্রব্যের জন্য সময়ে সময়ে অগ্রশস্ত 

নদী ও খালে যাতায়াত করে, প্রসকল মৎস্তকে 

স্থানপরিবর্তনশীল (11174197') এবং যে সমুদয় 
মৎস্য নদী, খাল, বিল ও পুফরিণীতে সদ। সর্ধদ। 

বাস করে, ডিম্ব প্রসব বা আহাধ্য বন্ত সংগ্রহ করি- 

বার জগ্য কখন স্থানান্তরে যায় না, তাহাদিগকে 
স্থান অপরিবর্তনথীল ( ?)77-170111101 ) মৎস্য 

কছে। ইলিশ, ভোলা, ও খরগুলা জাতীয় মংস্য 
প্রথম শ্রেণী, এবং রোহিত, মিরগাল, কাতলা, কৈ; 
মাগুর প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ঠত। রোহিত, 

মিরগাল, কাতলা এই জাতীয় মৎস্য গুলিকে 



২০০ 

আপাততঃ স্বানপরিবর্ন %ল মৎস্য বলিয়। অনুমিত 

হইলেও ইহ।র। এই শ্রেীর অন্তর্গত নহে । উপরি 

উক্ত মৎস্য সমৃহের,ডিম্বাণু কি পোনা সাধারণতঃ 

আমর] নদী, খাল ইত্যার্দি আত জল হইতে প্রাপ্ত 
হই, সুতরাং এসকল মৎ্স্যকে- স্থানপরিবর্তনশীল 
ব1 সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া ভ্রম হইবার খুব সম্তাবন।, 

বাস্তবিক ইহারা স্থানপবিবর্তনশীল মৎস্য নহে। 

অনেকেই দেখিয়। থাকিবেন ইলিশ মৎস্য গীত 

খতুতে বড়ই দুষ্প্রাপ্য । মাঘ মাসের শেষে পাওয়। 

গেলেও ইহার আকার নিতান্ত ক্ষুর। ইলিশ 

মৎস্য অপ্রশস্ত ও অগভীর নদীতে বাস করিতে 

পারে না, এই পরন্ত শীত খতুতে গঙ্গা, পদ্ম প্রভৃতি 

নদীর জল কমিয়! যায় বলিয়। এই সকল নদীতে 

বড় একট বেণী দেখা যায় না। বর্ষা খতুতে 

পূর্ণিমা! ও অমাবস্য। তিথির সময়ে জলের বৃদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে ইহার! সমুদ্র কিন্ব! বড় বড় গভীর নদী 

হইতে দলে দলে পদ্মা, গঙ্গ৷ ও অন্যান্ঠি নদীতে 
আসিয়া থাকে, এই সময়ে মৎস্যব্যবসায়ী ধীবরগণ 

অল্প আয়াসেই এই সুঙ্গাছু মৎস্য ধরিতে সক্ষম হয়। 

বর্ষ। খতুতে “যে সকল ইপিশ' মৎস্য প্রাপ্ত হওয়। 
ধায়, তাহার অধিকাংশেই ডিম্ব থাকে সুতরাং 

উহার! যে স্ত্রী জাতীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ 

নাই, ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইলিশ মৎস্য 
সাধারণতঃ এই খতুতে জলের বৃদ্ধি প্রযুক্ত ভিন্ব 

প্রসব করিবার জন্য ছোট ছোট নদীতে আসিয়! 
থাকে। একটি প্রবাদ আছে যে, ইলি' মৎস্য 
কখনই আোতের অনুকুল যাতায়াত করে নাঃ 
জোয়ারের সময়ে নদীর নিয়দিকে এবং ভাটার 

সময়ে উপরের দিকে যাতায়াত করে। যেসকল 

, নধীর আোত অত্যন্ত গ্রবল, সেই সকল নদীর মৎস্য 

অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও খাইতে স্ুস্থাছু হয়। 

কলুষক-_পৌয, ১৩১৬। [ ১ম খণ্ড । 

শারীরিক অঙ্গ চার্সনাতে ধে শরীরের বল ও আকার 
বৃদ্ধি হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । 

পূর্বোক্ত স্থানপরিবর্তনগীল ও স্থানঅপরিত্ভনণীল 

মংসো ডিম্বাণুর সংখ্যার মধ্যেও অনেক প্রতেদ 

দেখ যায়। প্রথম শ্রেণীর মতস্যের ডিম্বাণু শেষোক্ত 

শ্রেণীর মৎ্স্যের ডিম্বাণু হইতে সংখ্যায় ' অত্যন্ত 
অধিক। একট ইপিশ জাতীয় মৎস্যের ভিম্বাণুর 
ংখ্য।গণন। করায়, ডিম্বাণু সকল সংখ্যায় ১০,২৩.৬৪৫ 

দশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয় শন্ত পয়তাল্লিশাটি হইয়া- 

ছিল। এবং একটি স্থানঅপরিবর্তনশীল শাল 
জাতীম (গঞ্জাল ) মৎস্োর ডিম্বাণু গণন| করায় 
8,৭০০ চারি হাজার সাত শতটির অধিক দৃষ্ট হয় 
নাই*। এত প্রতেদ হওয়ার কারণ কি তাহ 

কিছুই স্থির করিতে পার] যায় না, স্থান পরিবর্তন- 

শীল মৎস্যের ডিম্বাণু স্োত জলে অধিক পরিমাণে 
ধংশ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া ইহাদিগের ডিম্বাণু 
সংখ্যায় এত বেশী হয়। স্থান অপরিবর্তনশীল 
মৎস্যের মধ্যে আবার দুইটী দল দেখা যায় ষথা।__ 
এক পত্রীক (1/9/%//)18) ও বহু পত্রীক (2১01/- 

1/4)/98৭) শোল, শাল, লেটা, চ্যাঙ্গ এই জাতীয় 

মৎ্স্যগুপি প্রথমে দলের, এবং রোহিত. মিরগাল, 
কাতলা, কৈ প্রভৃতি দ্বিতীয় দলের অস্তর্গত। 

পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত অনেকে ই দেখিয়া! থাকিবেন, 
কপ পপ পপ পপি 

কক গঞ্গ * 00760111105 701811018 

৪])60105 1)1061109 (179 1910680 10111081007 00 0815 101৫)- 

1901)1) 75 ৪ 001701)611870101) (00 0116 1010190980 010810068 

1 010911 01951171001)0, 1)0ন) 110 00 100180198019 10917 

11110 6179 510৮1) 01417042145 (111991) 0 00019 

৬010 ৫0170101060 (0 1)0 10323.64) 0009) ক % ক গা, 

$11)011096 000 1)010-111818601 8])99168) ৮৪110091199 

01)801৬০ 2, 110211700 : +% % % ঈত 100 ৮ 11000010- 

£87100185 01)1)109601)0018178 170 01019 4,700 8৫2৪. ও ০”? 

১1617848610 41009871627 29601. 

৮70, চুন, 22061 49. 
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নি মংখ্য। | রঃ 

শোন শাল ম্তস্য প্রায় সর্বদাই জোড় রা দয়া 

চলে, ইহার একটি পুং জাতীয় ও অপরটি স্ত্রী 
জাতীয়া। ডিন্ব প্রসবের পর, কিন্বা ডিম্বাণু ফুটিলে 
মৎস্য দম্পতী উভয়েই স্বীয় সন্তানদিগকে অন্যান্ 

হংত্র জাতীয় মংস্যের গ্রাস এবং দৈবের হস্ত 

হইতে ব্ুক্ষ। করিবার জন্য সদ। সদাই ইহাদগের 

সঙ্গে থাকে। 

স্থান অপর্িবর্তনশীল মৎস্যের মধ্যে কৈ ও 

লেট এই ছুই জাতীয় মংস্যের একটু বিশেষন্ব, 
দেখ। যায়। ইহার) জল ব্যতীত অনায়াসে বাচিয়। 

থাকিতে পারে। এতদ্দেশে এমন অনেক পুকুর 
আছে, যাহাতে কান্তন, চৈত্র মাসে একেবারেই 
জল থাকে না, এমন কি বৌদের প্রথর তেজে 
পুকুরের তল পর্য্যস্ত কাটিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, ইহারা অনায়াসে এ ফাটলের মধ্যে 

থাকিয়। জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। সধু 

যে ইহার] আপনাকে বচাইয়। রাখে তাহ! নহে, 

সময়াহ্যায়ী ভিন্ব পর্য্যন্ত প্রসব কৰিয়। থাকে, 

বৎসরের প্রথমে যখন বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়, সেই 

সময়ে দুই এক পস্ল। বৃষ্ট হইলে, নৃতন জল প্রাপ্ত 
হইয়! ইহার] পূর্বোক্ত ফাটল হইতে উঠিতে আরন্ত 
করে এবং ডিথ্বাণু ফুটিতে থাকে *। পূর্ববঙ্গে 
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মস সংখ্যার রদ্ধির উপায় | 

ব্যতীত অনায়াসে ডিন্ব উৎপন্ন করিয়। 

এ ২ শা? শি শাপ্পিসাপাপপশি 

২০০ 
. 

ই সকল মৎ্স্যকে উন্ধানূসে ৰা উঠস্তি মস্ত বলে। 

অনেকে বলিয়। থাকেন যে ইহার। মেঘের গর্জন 

শুনিয়। পুকুর কি খাল, বিল হইরতে জমিতে উঠিয় 
থাকে। বাস্তবিক বর্ষ। খতুতে অনেক সময়ে জল 
পরিপূর্ণ নাল। বা পুকুর হইতে এঁ সকল মস্ত উঠ্িতে 
দেখা গিয়াছে এবং অনেকে*এই সময়ে প্রচুর পৰি- 
মাণে মৎস্য ধরিয়া থাকে । ইহার যে গ্রকৃতপকারণ 
কি আমরা এতাবৎ তাহ] স্থির করিতে পারি নাই। 

বোধ হয় নৃতন জল প্রচুর পরিমাণে পাইবার জন্ত* 
উঠি] থাকে | আমব। ছুই একটী শুফ পুকুর পরীক্ষ! 

বরিয়া দেখিয়াছি, সামান্য জল পাইলেই ইহারা 

কাটল হইতে উঠিতে আরন্ত করে। ব্রহ্মদেশের 

অনেক মত্স্যবাবসায়ী শুষ্ক পুকুরে জল ঢালিয়া এই 

জাীয় মৎস্য সময়ে সশষে ধরিয়। থাকে । কৈ ও 

মাগুর মৎপ্যে্র বড়ই কঠোর জীবন, ইহাদিগের 

শরীরের অদ্দেক কর্তন করিলেও অনেক্ধ ক্ষণ 

বাচিয়! থাকে । 

সামন্ ও ট্রাউট জাতীয় মৎন্য গুলির ভিম্ব 

উৎপত্রের বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্ত্রী 
জাতীয়। মৎস্য সুমুহ পুং জাতীয় মৎস্তের সংসর্গ 

থাকে, 

ইহা ষেকি রকমে সাধিত হয় তাহ? একমাত্র 
ভগবানই জানেন। ভিম্বাণু সমষ্টি যখন পরি- 

পক্কাবস্থায় পরিণত হয়, তখন ইহ।র। স্মভিকাব মধ্যে 

এক রকম গণ্ত প্রন্থত করিয়। ভ্ক্সধ্যে ডিম্বাণু প্রসব 
করে। কিন্ত আশ্চঞ্্যের বিষ এই, ইহাদিগের 

ভিন্বাণ ঘকল বহির্গন হইবার সময়ে পুংআতীয় 
মত্ন্ডতগুলি তথায় অপেক্ষা করিতে থাকে এবং 

প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই ইহার) ছুগ্গের 
ন্যায় এক রকম বস পূর্বোক্ত ডিম্বাণু কলের উপন্ন 
বমন করিরা থাকে, এই অত্যাশ্চর্্য ক্রিয়া বাব। 

ডিম্বাণু সকলের জীবনী শক্তির সঞ্চার হস 



২০২ ক্ষক-_ পৌষ, 

অন্থবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শু কবীঞজ ( ।91)6/-8751419 2016) 

অনায়াসে দর্শন করা যাইতে পারে। ডিম্বাণু সকল 
গর্ভে থাকার অবস্থান কিন্বা! প্রসবের কিয়ৎ পূর্বে 

এক রকম রস ছার। একে অন্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে 

সংযুক্ত থাকে, যর্দি কোন রকমে শিথিল হয়, তবে 
পুংজাতীয় মৎস্যের পরিত্যক্ত রস দ্বারা এতদূর 

দুটীভূত হয় যে, মৃত্তিকা কিন্বা প্রস্তর হইতে শ্রোতের 

প্রাবল্য প্রযুক্ত কি অন্য কোন কারণে ইহারা 
(কখনই ভাসিয়া যাইতে পারে না। অনুবীক্ষণ 
বন্তজ দ্বারা দেখা! গিয়াছে, ডিম্বাণু সমষ্টি এমন 
কৌশলে সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে যে 
কোন প্রকারেই ইহার স্থানান্তরিত হইতে পারে 

না। উল্লিখিত উপায়ে এই শ্ররেণীস্থ পুং ও স্ত্রী 

জাতীয় মত্ম্তগুলি ধরিয়। সম্ভবতঃ মৎস্যের সংখ্া। 

বৃদ্ধি কর যাইতে পারে। স্ত্রী জতীয় মৎস্যগুণি 

যখন *পরিপক্কাবস্থায় পরিণত হয়, তখন একচি 

জলপাত্রে রাখিয়া! উদরে সামান্ত চাপ দিলেই ডিপ 

রস বা! ডিম্বাণু বহির্গত হয়, তৎপরে পুং জাতীয় 

মৎস্ের পূর্বোক্ত দুগ্ধবৎ রস কোন কৌশলে বাহির 
করিয়। মিশ্রিত করিয়া ইহাদিগের সহিত ত] দিলে 

প্রচুর পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়। বায়। প্রার্কাতক 

নিয়মানুসারে ইহারা যখন মৎস্যের আকারে পরি- 

ণত হয়, গণন। করিয়া দেখ। গিয়াছে, এক একটীতে 

মনুয়ের খাদ্যোপষোগী সহঅ সহত্র মৎস জঙ্গিয়। 

থাকে । এই সুকৌশলে অনায়াসে মৎস্য জয়ান 

যাইতে পারে। * 
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ই লস পপ সি উল আন রানে 

লাহোরে শিপ্প-সমিতি । 

গত ১৫ই পৌৰ বৃহস্পতিবার মধ্যাহে লাহোর 
ব্রাডলা হলে শিল্প সমিতির অধিবেশন হইয়। 

পিয়াছে। দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাছুর এই সভার 

সতাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । গাগ্তা- 

বের ছোট লাট সার লুই ডেন সমিতির কার্্যাখলী 
দেখিবার জন্ত সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ইহ] ভিন্ন লাহোর বিভাগের কমিসনার কর্ণেল 

পাপন, 9গিত শ্রীযুক্ত মদমমোহন মালব্য, ভারত 

গতর্ণমেন্টের বাণিজ) বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত 

নিয়ল পেটন এবং সার শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টো- 
পাধ্যায় এই সমিতিতে ফোপদান করিয়াছিলেন । 

সভারন্তে অভ্যর্থনা কমিটাব্ন সভাপতি লাল? 

শ্রীযুক্ত হরকিষণ লাল মহাশয় একটি সুন্দর হৃদয়- 
গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভবিষ/তে 

শিল্প-সমিন্তির সহিতই শিল্প-প্রদর্শনী খোল! হইবে, 

কংগ্রেসের সহিত উহার সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন 

নাই। বড় দিনের সময় শিল্প-সমিতির বৈঠক 
না বসাইয্ব। চেত্রমাসে গুড ফ্রাইডের ছুটার সময় 
সমিতি বসাইলে ভাল হয়; তাহ। হইলে শিল্পোন্নতি 

বিষয়ে সাধারণে অধিকতর মনোযোগী হইয়। 



ঈম সংখ্যা] 

আলোচনার অবসর পাইবেন ।' রাজনীতি, শিল্প- 

কল] ও ধর্দের সন্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইনি 

বলেন, রাঞজনৈতিক ব্যাপার ক্ষণস্থারী ও সময়োচিত 

মাত্র। একবার রাজনৈতিক অধিকার লাভ 

করিতে পারিলে রাজনীতি আর মনুষ্য জীবনের 
আদর্শ থাকিতে পারে ন।। তারতবাসীর মনে 

বহুকাল ধরিয়। ধর্মভাব প্রবল ছিল। কিন্তু এখন 

যুগ পরিবর্তনে সে তাবেরও কিছু পরিবর্তন আরগ্ত 

হইয়াছে । বাবরের সময় হইতে এই পরিবর্তনের 

হ্ত্রপাত, রামমোহন রায়ের অভ্াদ্রয়ে উহ! একটু 
বিশেষরূপে প্রকট হইয়াছে। কিন্তু শিল্পকল। 

মানবের চিরন্তন চিন্তার বিষয়। জনসাধারণের 

প্রতিনিধিগণ বলিয়া থাকেন যে ভারতের ক্রমশঃ 

আর্থিক অবস্থা অবনত হইতেছে । শাসকগণ 

বলিয়। থাকেন যে তারতের আর্থিক অবস্থা! ক্রমশঃ 

উন্নত হইতেছে। তিনি বলেন পৃর্দকালে জমি, 

অর্থ এবং পরিশ্রমক্ষম লোক সংগ্রহ হইলেই অর্থা- 

গমের উপায় হইত। এখন সময়ের পরিবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিদন্দীত।র দিনে, এই তিনটির 

সহিত নিপুণতা, বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা এবং বিষয় 

বিশেষে উপযুক্ত শিক্ষার নংঘোগ আবশ্তক হইয়াছে। 

তথাপিও দেখা ধায় যে চাষ কিখা ব্যবসায় আমবা 

যাহা কিছু করি না, তাহ] সুসম্পনন করিতে গেলে 

সরকারি সাহায্যেরও আবশ্তক। কি পাশ্চাত্য, 
কি প্রতীচ্য যে দেশ কিছু ন1 কিছু উন্নতি করিয়াছে, 
সেই সকল দেশের রাজ সরকারের অর্থ সামর্থ 

দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়ু। ইহার 
পর বক্ত। উভয় মতের সমালোচন। করিয়। বলেন 

যে, গতর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত সর্ধবাগীন শিক্সো- 

লতি সম্তবে না। অন্তান্ত দেশ আর্থিক উন্নতি 

বিধানের'জন্ত বার আন! সময়, আর ধর্ম ও 

রাজনীতিক ব্যাপারে সিকি সময় ব্যয়িত করেন। 

লাহোরে শিল্প-সমিতি ] ২০৩ 

ভারতে গতর্ণমেপ্ট যদি প্রজার সহিত একযোগে 

শিল্পোন্নতি বিধানে যত্রশীল হন, তাহা হইলেই 
তারতের ছুঃখ ঘুচিতে পারে 'ও উন্নতির পথ পরি- 

কৃত হয়। 

ইহার পর দ্বারবঙ্গেগর বাহাদুর সভাপতি 

পদে নিপ্বাচিত হইলে তিনি একটি অনতিদীর্ঘ 
বন্ততা করেন। মহারাজ বাহাছর বলেন্ধ 'ষে, 

কষিই আমাদের প্রধান শ্রমশিন। বৈজ্ঞানিক 

প্রথায় যাহাতে কির উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা 

কর। আঁবশ্তিক। কমিবিষয়ে. সুশিক্ষ। দিবার জন্য 

গতর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের বিশেষ চেষ্টা ও যর 

করা আবশ্তক।' মতগ্ঠের বাণিজ্য সম্বন্ধে এতদিন 

সাধারণের কোন দৃষ্টি ছিল ন|। এই বাণিজ্য 
অর্থ।গম হওয়। নিতান্ত কাল্পনিক ব্যাপার নহে। 

মতশ্রের ব্যবসা অর্থে শুধু খাগ্যের জন্য মত্ম্ত সংগ্রহ 

বুঝ। উচিত নহে। মত্গ্তের তৈল ও মাছেরু ছাল 

ও হাড় হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাধার এই ব্যবসায়ের 

সঠিত সংগ্রিষ্ট। ভারতের মৎস্য ব)বসায় এত দিন 

নদী, খাল, বিলে মৎস্য সংগ্রহে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু 

এক্ষণে জালযুক্ত বাণ্ণীয়-জাহাজ দ্বার] সমুদ্র উপকূলে 

সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের উপায় হইতে পারে । 
ভারঠে কয়লার ব্যবসায় সবেমাত্র আরম্ভ 

হইতেছে বলিলেই হয়। সমগ্র ভূগর্ভ হইতে 
যত কয়লা উ্থিত হয়, ভারতের উত্তোণিত কয়লার 

পরিমাণ তাহার শতাংশের একঠশমাব্র । কিন্ত 
ভারতে অফুরন্ত কয়ল। সঞ্চিত আছে। কয়লার সঙ্গে 

সঙ্গে ধৌহ, মাঙ্গানিজ, ধাতব তৈল প্রভৃতি প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতে পারে । আমাদের দেশের যুবকগণ 
যদি ৎনিজ বিদ্যায় পারদশাঁ হইয়! ভারতের খনিজ 

, সম্পত্তির উদ্ধার সাধনে যন্তব:ন হন, তাহা হইলে 

সকলদিকে মঙ্গল হয়। 
কাপড়ের ব্যবস। সম্বন্ধে তিনি বলেন বে, 
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২০৪ 
হি 

আমাদের দেশে ১৮৮০ সালে ৪৮*০টি মাত্র তাত 

ছিল। 

১৯০১ সালে ২১৩১৮টি হয় এবং বর্তমান সময়ে 
র € 

ভাতের সংখ্যা ৩০৮২৪টির কম হইবে লা। 

তাঁতের সংখ্য।(র 'আরও সমধিক বৃগ্গি হওয়। আবশ্তুক 

এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যথেষ্ট। এখনও তারত 

হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ভারতে উৎপন্ন অর্দেক 

পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। গঙ্গার ধারে প্রায় ৪০টি 

পাটের কল আছে, প্রায় সকলগুলিই ইউরোপীয় 

মহাজনদিগের টাকায় এবং ইউরোপীয় কন্দর্চারী- 

গণের দ্বার। পরিচালিত। এদেশের টাকায়, এদেশের 

লোকের দ্বার! এইবূপ কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত 

হইলেই ভাল হয়। লতাগুল্মাির ত্বক ব। জসজাত 

তন্ত বাঙ্গালার অনেকট] নিন সম্পত্তি স্বতরাং তন্ত- 

শিল্পে বাঙ্গালার প্রাধান্ত স্থাপিত হওয়। বিচিত্র নহে। 

ইহ! ভিন্ন তসর, গরদের ব্যবসা, রসায়ন শিক্ষা, 
তড়িদিজ্ঞান, শর্করার ব্যবসায়, সমবেত সাহাষ্য- 

মগুডলী প্রভৃতি শ্বদেশী শিল্প ব্যবসায়ের আবশ্তকতা 

প্রতিপন্ন করিয়া! বলেন যে, জাতীয় উন্নতি বিধান 

করিতে হইলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন 

একান্ত আবশ্রক। 

দ্বারবঙ্গের মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে 

পাঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃত৷ 

করেন। তিনি বলেন, পাঞ্জাবে সেচের খাল 

বৃদ্ধি হওয়াতে, অনেক জমিতে চাষ হইয়াছে, 

কবিজাত শস্যাদ্িও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হই- 

তেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ কীগামালই 

বিদেশে রপ্তানি হইতেছে । দেশে এ সকল কাচা- 

মাল হইতে যাহাতে শিলজপণ্য প্রস্তুত হয়, তাহার 

ব্যবস্থা করা আবশ্তক। ইহার পর পাঞ্জাব পল্লী- 

সমাজের কথার আলোচনা করিয়। ছোটলাট'বাহা- 

ছুর তাহার বন্কুতার উপসংহার করেন। 

, 'কুষক- পৌষ, ১৩১৬। 

১৮৯০ সালে তাতের সংখ্যা! ৭৯৬৪ হয়ঃ 

[ ১৪ম ধণ্ড। 

এই শিল্প-সমিতিতে সব্ধসমেত ৭টী প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছিল। 

(১) প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ৬ রমেশ- 

চক্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ । 

(২) গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই ভারতজাত 

দ্রব্য ব্যবহার করিবার জগ্চ আদেশ করিয়াছেন 

বলিয়া ভারত সচিবকে ধন্তবাদ প্রদান। 

(৩) ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ শিল্প- 

বিদ্যালয়ের স্থাপন ও পুরাতন শিল্স-বিদ্যালয়ের 

উন্নতিসাধন-কল্পে গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ । 

(৪) ব্যবহারিক শিল্প সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা প্রদান 

করিবার ব্যবস্থাকলে বিতিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ- 

পক্ষকে অনুরোধ । 

(৫) কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য কর্তপক্ষকে 

অনুবোধ। | 

(৬) কলজাত কাপড়ের উপর নির্ধারিত গুন্ক 

অন্তায়যূলক সুতরাং উহ রহিত ইনি: জন্য কর্তব- 

পক্ষকে অনুরোধ । 

(৭) ভারতের সর্বত্র একপ্রকার ওজন 

প্রবর্ঠিত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ । 

এই সভায় ৩৩টি সন্দর্ভ পঠিত হয়। সভাতে 

স্থির হয় যেসমিতির বার্ষিক ধ্যয় নির্বাহার্থ ছুই 

হাজার টাকার প্রয়োজন। টাদ। তুলিয়! এ টাক! 

সংগ্রহ করিতে হইবে। এই জন্য দ্বারবঙ্গেশ্বর ৫ 

শত, দেওয়ান অমরনাথ ১০০, ও লাল! হরকিষণ 
১৫০২ টাকা দিয়াছেন। সভাস্থলেই প্রায় ২ 

হাজার টাক] উঠিয়াছে। 

কষিদর্শন-_সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোভীর্ণ 

কষিতন্ববিধ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 

(জি, সি, বসু, এম, এ, প্রন্ঈত। কৃষক আফিস। 
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ভারতের চা আবাদ। | * 

তারতবর্ষের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে বংসর বৎসর 

গতর্ণমেণ্ট এক একট। হিসাব-নিকাশ প্রকাশ 

করেন। তাহাতে কোন বৎসর কত জমি আবাদ 

হয়, কোন বৎসর কোন শশ্ত কিরূপ পরিমাণে 

উৎপন্ন হয়, স্থুলভাবে তাহার একট! পরিচয় পাওয়া 
যয়। 

তারতবর্ষের পরিমাণ-ফল ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার 

৭০২ বর্গ মাইল । বল! বাহুল্য, দেশীয় নৃপত্তিগণের 

শাসনাধীন স্বাধীন রাজ্যসযৃহও এই হিসাবের 

অস্তভূক্ত। কিন্তু চাষআবাদ সংক্রান্ত গভর্ণ- 

মেন্টের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশ হয়, তাহাতে 

দেশীয় রাজ্যসমূহের এবং বেলুচিস্থান প্রতৃতি 
কয়েকটী গ্রদেশের হিসাব ধর! হয় না। সে সকল 

বাদ দিয়া, মোটের উপর ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৫৭ 

বর্গ মাইল জমি ব্রিটিশ গভণমেণ্টের কৃষি-বিবরণীর 

হিসাবের অন্তভুক্ত বলিয়! গণন করা হয়। এ 
পরিমাণ জমিতে ৬১ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩২ হাজার 

৭৫৫ একর অর্থাৎ প্রায় ১৮২ কোটী বিঘা । উহার 

মধ্যে আবার ৮ কোটী ২২ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৭৯ 

একর অর্থাৎ প্রায় ৯৫ কোটী বিঘ। জমি বনজঙ্গল- 

পূর্ণ, সুতরাং চাব-আবাদের অন্ুপযুক্ত। তারপর 

আরও ১৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৬২৫ একর 

অর্থৎ ৪৬ কোটী বিঘা জমি নগর-গ্রাম, বাড়ী-ঘর, 

পথ ঘাট ্স্ৃতিতে আবদ্ধ। এখন বাকী প্রায় 

৩৭ কোটী ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৫১ একর অর্থাৎ 

প্রায় ১১৩ কোটা বিঘ। জমিই চাষ-আবাদের 
উপযোগী কিন্তু এ পরিমাণ জমিতেও সর্বদ। 
চাষ-আবার হয় মা। উহার মধ্যে অনেক জমি 

সময় সময় পতিত রহিয়! যায়। এই হিসাবে গত 

কৌ টি আধাদ।, ২০৫ 

বৎসর ( ১৯০৮-০৯ থুষ্টান্দে )২১ কোটী ৮ লক্ষ ৮৩ 
হাজার ৫১১ একর অর্থাৎ প্রায় ৬৫ কোটা বিঘ! 

জমিতে চাষ-আব'দ হইয়াছিল॥। অবশিষ্ট জমির 

মধ্যে ৫ কোটী ৫৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৭২৬ একর 

অর্থাৎ প্রায় ১৬ কোটী বিঘা জমি জল৷ বলিয়া 

পরিত্যক্ত হয় এবং ১১ কোটী ৩২ লক্ষ ৮৮ 

হাজার ৩৪৪ একর অর্থাৎ প্রায় ৩৪ কোটী বিঘা 

জমি বিবিধ কারণে চাষের অনুপযুক্ত বলিয়। পতিত 

ছিল। | 

পৃথিবীর যে কোনও দেশের সহিত তুলন৷ 

কর! যাউক ন! কেন, পতিত জমিসমূহ বাদ দিয়াও 
ভারতে চাষের উপযোগী যে জাম পাওয়া যায়ঃ 

ভারতের লোক-সংখ্যার অন্থপাতে তাহা যথেষ্ট । 

ব্রিটিশ ভারতের লোক-সংখ্য মোটামুটি ২৯ কোটি 
৪০ লক্ষ । সেই পরিমাণ লোকের অন্নসংস্থানের 

পক্ষে উহার অধিক জমির কখনই আব্কতা 

নাই। সম্প্রতি আমেরিকার যে সকল পর্যাটক 

পৃথিবী পধ্যটন করিয়া ত্লতে আসিয়। উপনীত 

হন, এ কথ। তাহার স্প্ট করিয়াই বলিয়। গিয়া- 

ছেন। তাহাদের কথায় প্রকাশ,_ পৃথিবীর মধ্যে 
কষি-উপযোগী কোনও দেশে এক বর্গ মাইল 

জমিতে যত লোক বাস করে, ভারতে সেই অনু- 
প|তে অনেক অন্নপ-সংখ্যক লোকের বসতি। 

সর্ধত্রই সামান্য একটু আবাদী জর লইয়! অধিক 
সংখ্যক লোক জীবন-সংগ্রামে *বিপ্রত রহিয়াছে, 

কিন্ত ভারতে ভারতবাশীর অন্ন সঙ্কুলানের জন্য 

প্রচুর জমি পড়িয়া শাছে।) ফলত? আবাদী জমির 
পরিমাণ-সন্বন্ধে তারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। 

তৎসন্বন্ধে অধিক আলোচন! নিশ্রয়োজন বলিলেও 

অত্যুক্তি হয় না। 

এদিকে আবার ভারতে উৎপন্ন ভ্রব্যেরও 
' পরিমাণ অল্প নহে। এক বৎসরেরই একট! হিসাব 



টি 

(দি ৪ বুঝ! যায় এক বৎসরে র ভারতে কোন দ্রব্য 

কি পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 

টাউল--৫৯ ফ্লোটী ৯* লক্ষ 'হন্দর'। ৫৬ সেরে 

হন্দর ধরিলে হিসাব দীড়ায় প্রায় ৮৩ কোটী ৮৬ 

লক্ষ মণ। 
গম--৭৫ লক্ষ টন। ২৭।০ মণে টন ধরিলে 

দাড়ায় ২* কোটী ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার যণ। 

তারপর, মসিন| ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টন? রাই- 

" সরিষা ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টন : তিল ৭ লক্ষ ৭৪ 

হাজার টন; নীল ৩৭ হাজার হন্দর; চিনি ১৮ 

লক্ষ ৪১ হাজার টন; বাদ.ম ৪ লক্ষ ৪২ হাজার 

টন; তুলা ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার গঁট ; পাট ৬৩ 

লক্ষ ১০ হাজার গাট ইত্যাদি। 

যে দেশে এত গ্রুচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সে 
দেশেও ছুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। তারতে কৃষি- 

বৃদ্ধিরঞ্সস্তাবন! আছে ; দিন দিনই কৃষির পরিমাণ 
বৃদ্ধিও পাইতেছে। অথচ অনকষ্টেরও বৃদ্ধি বৈ 

কমি নাই! গভর্ণমেন্ট শীই ইহার কারণ অনু- 

সন্ধানে ব্রতী হইবেন ইহাই আমাদের একমান্র 
আশা। সে,অনুসন্ধান ফলে আসল কারণ প্রকাশ 

হয়, ইহাই তে। আকাজ্ষ।| কারণ যে দেশে 
জমিদার ও গ্রজা উভয়েই আগ্োন্নতি কল্পে উদাসীন 

সে দেশে উপায়ান্তর কি আছে! 
ক পবন এ জনি 

পত্রাি | 

প্রীজগত্ধ্রসন্ন রায়, চন্দনপুর | 

খাটি সরিষার তৈল। 
সরিষার তৈল বাঙ্গালীর যেরপ প্রিয় সেরূপ, 

আর কোন জাতির নহে। মান্দ্রাজীগণ আমাদের 

সরিষার তৈলের শ্থায় নারিকেল ও তিল টল- 

১০০৪ ৯৩১৬ । ১০ খড। 

রন্ধনে ও গার না আর করিম ব্যবহার 

করিয়া থাকেন। সরিষ! ছুই প্রকার ছোট ও.বড়। 

বড় গুলিকে সচরাচর রাই কহিয়। থাকে, আর 

ছোট গুলিকে দ্বেশী সরিষা বলে। খুলনা, যশোহর, 
নদীয়া, চব্বিশ পরগণ! প্রভৃতি অঞ্চলে রাইয়ের 

চলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে 

দেশী সরিষ| বাটার সুক্ত ও আলু বেগুনের ঝোল 

অতি উপাদেয় হয়। বিদেশী ধিনি একবার এই 

স্রমিষ্ট ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি 

জীবনে ইহা ভুলিতে পারিবেন না, মুর্শিদাবাদ 

অঞ্চলে রাইয়ের চলনটা বেশী কিন্তু তরকারীতে 

সরিষ। বাটা প্রায় ব্যবহার হয় না। কেহ কেহ 

রাই বাট! দিয় ব্যঙ্জন প্রস্তুত করেন বলিয়া তাহার 

আম্বাদ, বিস্বাদদ ও তিক্ত হয়। সরিষ! বাটার 

তবকারী বাধিতে হইলে সরু বা দেশী সরিষা 

বাট। দিয়! রন্ধন করিতে হয় তাহ! হইলে ব্যঞ্জনের 
স্বাদ অতি চমৎকার হইয়] থাকে । সরু সরিষার 

খাটি তৈল যেমন সুমিষ্ট, সুগন্ধী, আবার তেমনি 

মুখপ্রিয়। এই তৈল ব্যপ্রনে বা ভাতে পোড়ায় 
পড়িলে তাহার আস্বাদন অশাব মধুর হয় এমন 

কি চির-অরুচিরও রুচি আসে। কিন্তু ছুঃখের 

বিষয় খাটি সরিষার তৈল বাঙ্গারে আর মিলে না, 

মিলিলেও ক্রেত। তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে না 

পারায় খরিদ করিতে,পারে না। সেবার আমার 
এক কলিকাতার বন্ধু উষধে ব্যবহার করিবার জন্য 
আমার নিকট খটি সরিষার তৈল চাহিয়৷ পাঠান। 

খাটি সব্বধধার তৈল বলিলে রাইয়ের, তৈল বুঝায় 
না, দেশী সরিষার তৈলকেই খাটি সরিষার তৈল 

সাধারণতঃ কহিয়া থাকে এবং এই তৈল্ই অনেক 

ওষধ পত্রে ব্যবহৃত হয়। 

আমার নিজ আবাদের সরিষা ঝাড়াইয়। পুনরায় 

তাহ। কুলার দ্বার পরিক্ষার করিয়। কাচি বার তের 



৯ম সংখ্য। |] 

সের সরিষা নিজের লোক দ্বারা কলু বাড়ি হইতে 

পিবিয়া আনিলাম, প্রায় পাকি তিন সের আন্দাজ 

তৈল হইল। আমি সেই তৈল বন্ধুর ওষধের জন্য 

কলিকাতায় পাঠাইয়। দিলাম কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
তাহার কবিরাজ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া! সেই তৈল 

নাকচ করিয়া দিলেন, কারণ তৈলে ঝাঝ নাই, 

নাকের কাছে লইয়া গেলে নাক জাল। করে না, 

চক্ষে জল আসেনা । রঙও নাকি পরিষ্কার হয় 

নাই। 
এবারও অনেক দিন র'চিতে ছিলাম সেখানেও 

দেখিলাম র"চি প্রবাসী বাপ্গালী বাবুদিগের এইরূপ 
ধারণা। অনেকে জেলের খাটি সরিষার তৈল 

পরিত্যাগ করিয়া! অধিক হলুদ রঙের ঝাবঝওয়াল। 
ভেজাল তৈল খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। 

নিঙজেদের লোক দিয়া নিজে ভাল সরিষা খরিদ 

করিয়া কলুদিগের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত না করিলে 
কখনও খাটি তৈল পাওয়। যায় না, কলুগণ তৈল 

অধিক ও ঝাঝাল করিবার জন্ত প্রায়ই ঘনিতে 

নান জিনিষ তেজাল দিয়া থাকে। 

সকলের জান৷ উচিত যে সরিষার সহিত সুয়ার 

গুজা মিশাল থাকিলে তৈলের রঙ বেশী হুল্দে 

হয় এবং তৈলও বেশ ঝাঝাল হয়, আবার সরিষার 

হিসাব অনুসারে তৈলও অনেক. পরিমাণে বাড়িয়। 

যায়। পশ্চিম দেশেই সুয়ারঞ্গ জার আবাদ বেশী, 

কষ্করারৃত কঠিন মৃত্তিকায় সামান্য চাষে অপর্যাপ্ত 
ফসল উৎপন্ন হয়। সরিষার সঙ্গেই সুষার গু'জ] 

বপন করিয়া,খাকে। গাছগ্লি দেখিতে*অবিকল 

মসিন৷ গাছের স্তায়, আপাং, ব। চিড়চিড়ার ফুলের 

মতন ছোট, ছোট ফুল হয়, গাদ। ফুলের গোড়ায় 

যেমন কাল কাল লন্ব। বীজ থাকে সুরার *গ জারও 
ফুলের গোড়ায় ঠিক সেই রূপ বীজ হয়। ফুল 

শুদ্ধ হইলে তাহাতে বাড়ি দিলেই গদার বীজের 

পত্রাি | ২০৭ 

ম্যায় বাঁজ বাহির হইয়! পড়ে তাহাই স্ুুয়ার গু'জ!। 

সওভাল পরগণ। ও ছোট ন।গপুর অঞ্চলে সাও- 

তাল ও পাহাড়ীগণই বেশীর ভাগ স্থয়ার গু'জার 

আবাদ করিয়। থাকে । | 

নুয়ার গু'ঞজা বাদে, লঙ্কা ঝাল, মুলার বীজ ও 

স্জিনার ছাল মিশাইলে তৈলের খুব ঝশাঝ হুয়ু এবং 

রও দেখিতে ভাল লাগে। এই সমস্ত ভেজাল 

তৈল যেমন মন্সষ্ের পক্ষে অপকারি, ইহার খৈলও 

গরুর পক্ষে তেমনি অপকারি। বেশী দিন লঙ্কা 

ও সজিনার ছালযুস্ত ভেজাল খৈল বলদকে খাইতে 

দিলে রক্ত ভেদ স্ৃইয়৷ বলদ মার পড়ে, আজকাল 

অনেক স্থানে বলদের. এইরূপ বগয়রাম হইতে 

দেখা যায়। গৃহস্থের ঘরে উৎপন্ন কড়া পাকের 
গাওয়া খিয়ের রঙ যেরূপ, দেশী সরিষার খাটি 
তৈলের ব্ঘও অবিকণল সেই রূপ। 

খাটি সরিষার তৈলে অধিক ঝাঝ থাষ্ছে না, 
দেখিতে ঢল্চলে পাতলা এবং ঘ্বাণে কেষন এক 

প্রকার মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। খাঁটি সরিষার তৈল 
সাদা বোতলে ভরিয়া বাখিলে অনেক সময়ে গল৷ 

গাওয়। ঘি বলিয়| ভ্ম হয়। যদিখাটিতৈল খরিদ 

করিতে চাও ত এইরূপ তৈল খরিদ করিও । 

অতারিপ্ত পয়স। দিয় দে/কানদারের প্রলোভনে 

ভুলিয়া তীব্র ঝণাবওয়াল] রঙদার ভেজাল তৈল 
কিনিয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সন্ভতিগণকে জনমের 

মণন ব্যাধিগ্রস্থ করিয়। তুণিও নাঁ। | 

যদ্দিঃঅজীর্ণ মুক্ত হইতে চাও তবে বাজারের 

তাল দোকানে গিয়া এই&৯ভাবে পরীক্ষা করিয়। 

খাটি সরিষার তৈল কিনিও, চাকর বাকরের উপর 

নির্ভর করিয়া বসিয়! থার্ধিও ন। যেব্যায়রামের 
উঁধধ স্কোমিওপ্যাথিতে নাই, হাইড্রোপ্যাথিতে নাই, 
এলাপ্যাথিতে নাই, কবিরাজিতে নাই অথচ তাহ। 
তোমারই নিকটে আছে !! তবে তাহ! কার্ধ্যে 
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রিনি, 7, শপ ৬ ৭২ প। জম লি এল শত লি না পর রি 

পরিণত রারিরও এত পরাত্ুখ বে কেন? এত ভলচ্জাই 

বা কেন? খাঁটি ঘৃত অনেক দূর হইতে ভেজাল 
হইয়। আসিতেছে তাহ! সামান্য চেষ্টায় নিবারণ 

হয় না, কিন্তু 'একটু সামান্য চেষ্টা করিলে ত খাঁটি 
সরিষার তৈল যখন তখন সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। তবে তাহতেও এত উদাসীন কেন? 

- সাপ প। সব সত ক 

সস আর, 

গোলাপ গাছ ছাট! । 
গোলাপ গাছ ছ'াটিবার এসময় নহে । “কযকে" 

মাসিক কার্ধ্য বিবরণীতে গোলাপ গাছ ছাটার 
সময় নির্ধারিত করিয্ধা দেওয়। হইয়াছে । তথাপি 

অনেক গ্রাহক এই গোলাপ গাছ বসাইবার এ 

তত্ব লইতেছেন। গোলাপ গাছ ছ'টিবার সময় 
বর্ষার শেষে, শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলে । 

কারণ গোলাপ গাছ ছাটিয়।৷ গোড়। খুঁড়িয়া তাহ।র 

শিকড় গুলিতে রৌদ্র ও হাওয়! লাগাইতে হয়। 
১০ হইতে ১৫ দিন পর্য্যস্ত গোড়। খোল! থাকে, 
এই সময় বৃষ্টি হইলে পাত। বাহির হইয়। পড়ে ও 

ফুল ফুটিবার ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং এই কার্ধ্য 

কাণকের শৈদনে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে হওয়! 

উচিত। অনেক স্থুচতুর মালী যে সময় ফুল অবশ্ক 
তাহ। বুবিয়া কিছু অগ্র পশ্চাত করিয়৷ গাছ ছাঁটে। 

স্ববিধামত সময় বুঝিয়। গাছ ছ'াটিলেই আবশ্তক 
অনুযায়ী ফুল, পাওয়া যাইবে। তাহার চলিত 

কথায় বলে যে “কাচির ফুল” । তাহার। জানে যে 

কোন -বিদ্ব না৷ ঘটিলে গাছ ছা'টার ৩সপ্তাহের 
পরই গাছে ফুল ধরিবেৎ গাছ ছ"াট।রও তারতম্য 

আছে। টী কিন্ব! হাইব্রিড টী অধিক ছণাটিতে 

হয় ন।। তাহাদের কিছু কিছু পুরাতন ডাল ও 

শুক শাখ। প্রশাখা বাদ. দিলেই.চলে। 

পার্পেচুয়াল ও বুরবন 'জাতীয় গোলাপ গুলি খুব 
বড় ও তেঞ্জাল হয়, এই গুলির জমি হইতে গাছে 

কষক-_পৌষ, ১৩১৩। 

হাই ব্রিড।.. 

[ ১*ম খণ্ড | 
পপ প্পীিাপশাত 

অবস্থা বুঝিয়া ১ হইতে ২ পর রাখিয়া ছশটিয়া 

দিতে হয়। আবার লতানিয়া গোলাপ গুলি অধিক 

ছণাটিবার আবশ্বক হয়। তাহাদের শুষ্ক প্রায় ডাল 

পালাগ্ডলি বাদ দিলেই চলে। ছশাটিবার সময় 
ভাল কাঁচি ব্যবহার কর। কর্তব্য। ভাল চিরিয়] 

বা! থেতো! হইয়া গেলে গাছ মরিয়া যাইবার 
সম্ভাবন।। | 

কেরোলিন! ধান্য | 

ইহা প্রায় সাদা পাটনাই ধান্ঠের মত। এই 
সম্বন্ধে “কৃষকে” আলোচন। হইয়াছে । অনেকের 

বিশ্বাস যে পাটনাই ধান্যই সেই আমেরিকার আম- 

দানী কেরোলিন! ধান্ঠ। যাহ! হউক নূতন আম- 
দ্ানী কেরোলিন! ধান্যের সহিত আমাদের দেশী 

পাটনাই ধান্ঠের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
আত 

ফল সংরক্ষণ । 

এতদঞ্চলে আম, পিয়ার, কুল, লেবু, ঢে"পারি 

প্রস্থৃতি বিবিধ জাতীর ফল প্রচুর পরিমাণে জনিয়া 

থাকে। সুবিধামত ফল সংরক্ষণ করিতে পারিলে 

সুধু এদেশে সমস্ত বৎসর ব্যবহার কেন সংরক্ষিত 

ফল বিদেশে রপ্তানি হইয়া একট। ভালরূপ ব্যবস৷ 

চলিতে পারে। গ্বাপনার ন্তায় অনেকে ফল 

সংরক্ষণ বিদ্যা শিখিতে চান, এ সম্বন্ধে পুস্তকাদি 
এদেশে বড় পাওয়। যায় না। আমর ফল সংরক্ষণ 

সম্বন্ধীয় *পুস্তকার্দি আনাইবার চেষ্টা করিতেছি। 
অনেকে যন্ত্রাদিও খু জিতেছেন। কিন্তু পৃথক পৃথক 

এরূপ ছোট ছোট কারবার ন! খুক্বিয়া সমবেত 

চেষ্টাতে, সর্ধাঙ্গ সুন্দর একটি কারখাঁন৷ খুলিলে 
বোধ করি সকল দিকে তাল হয়। 
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শপ ৮ শত পদ শপ সী | পাল লজ্জা সপ শী ৯ শশা শি লিশ টিলা তি 
মক * এ ৮৩ ক্র 

প্রাদেশিক কষি সংবাদ । 
পা 

বঙ্গে তুলা চাষের অবস্থা ।--ডিসেম্বর 
১৯০৯ পর্যন্ত ।--জলদী জ।তীয় তুলার পক্ষে আব- 

হাওয়। সর্বত্র অনুকূল দেখ! যাইতেছে ; বিশেষ 

সাওতাল পরগণায় জলদী তুলার অবস্থ। খুব ত|ল। 
কিন্তু নাবী তুলার তাদুশ সুবিধ! হবুঞ্টনাই। নাবী 
তুল! চাষেল,সারণ একটি প্রধান কেন্দ্র। সেখানে 
ও মজঃফ'য়ঞ্জল অতিবৃষ্ঠিতে নাবা তুলার ক্ষতি 

হইয়াছে ।" দারবঙ্গ ও সিংভূমেও সমধিক পরিমণে 
নাবী তুলার আবাদ হয়। এই ছুইটা জেলায় 

তুলার অবস্থা! ভালই ধণিতে হইবে । 
বর্তমান বর্ষে জলদী তুলার জমির পারিমাণ 

অনুমান ৩৩,১৯* একর । বিগত বর্ষে উক্ত তুলার 

আবাদী জমির পরিমাণ ৩১,২৩০ একর ছিল। 

যেরূপ অনুমান করা যায় তাহাতে বোধ হয় নাবী 

তুলার চাষ বিগত বর্ষ অপেক্ষ। অনেক কম হইবে। 

বিগত বর্ষের নাবী তুলার আব|দের পরিমাণ 
একর। এবৎসর এখনও পর্যস্ত নাবী 

তুলার পরিমাণ ২৮৩৭৭ একর। এখনও কিন্তু 

নাবী তুলার বুনানী চলিতেছে, এমন কি কটকে 

এখন নাবী তুলার চাষ আরম্তই হয় নাই। 

বর্তমান বর্ষে বিগত বধ অপেক্ষা জণ্দী তুলা 

পরিমাণে অধিক জন্মিয়াছে। এবৎসরের উৎপন্ন 
তুলার পরিমাণ ৭,১৪৫ বেল। বিগত বর্ষের 

পরিমাণ ৪,৬৫৮ বেল মাত্র। সুরষ্টির জুই পরি- 
মাণ এত বাড়িয়াছে। এবৎসর নাবী তুল! ৭,৪৭০ 

সন 

বেল জন্মাবে বলিয়া নুমান কর! যায়। ইহা 

৩২,৮৬৯ 

যাইবে*, এবং " অনুমান হয় যে জারা তুলা ৭ ৭৫০২, 

বেল এবং নাবী তুল। ৭৮৪৪ বেল ধাঁড়াইবে। 

বঙ্গে হৈমস্তিক ধ্যান ।__১৯*৯।_ 
বিগত বর্ধ অপেক্ষা এ বৎসর হৈমস্তিক ধান্যের 

আব!দী জমির পরিমাণ অধিক। ১৯*৮ সালে 

হৈমন্তিক ধান্যের আবাদী জমির পরিমাণ 

১৭ ৯০৯:৫০০ একর) ১৯০৯ সালে ২১,২৩৫১১০৩ 

একর | : সুবর্ণই এইরূপ আবাদী জমি বৃদ্ধির 
কারণ। ফপল সর্বপ্রই ভালরূপ জন্মিয়াছে। কোন * 

কোন জেলায় ষোল আনার উপর ফসল জন্মিয়াছে; 

মজঃফরপুর শতকর। ১১৪ তাগ 

পাটনা, মনভূম ... 9 ১১০ ৯ 
যুগের রি | ১০৮ ৪ 

সওতাল পরগণ। 25 ১০৬ 5, 
ভাগলপুর, সন্ধলপুর, রাচি,, ১০৫ ৯ 
২৪ পরগণায় যোল আনার কম হইবে না। 

অপর আটটি জেলায় পনর আনা, এবং অন্য আর 

আটটিতে চৌদ্দ আনা, বারী ৫টি জেলাতে বার 
আন ফল জন্মিয়াছে বলিয়া অন্থমান করা যায়। 

কেবলমাত্র যশোহরে তাদৃশ ভাল ফুসল হয় নাই 
তথাপিও দশ আন! রকম ফপল জম্মিয়াছে | 

বঙ্গে নীলের আবাদ ।---১৯*৯।-- 
নদীয়। 'ও যশোহরে নীলের আবার্দ আছে, কিন্ত 

নীল চাষের প্রধান কেন্দ্র বিহারে । বিহারের 

চম্গারণ, মজঃফরপুবু এবং দ্বারুবঙ্গেই অধিক 
মাত্রায় নীলের আবাদ । 

কিন্তু নীলের আবাদ ক্রমশই কমিতেছে। 

১০৭,৪০০ একর। ৯৪১৩৯ 

১৯৩৮ ১৩৫,৩০০ ১, 
ড 

৯৯৩ ৭ ১৪৬,৮৩০ 99 

ব্যতীত দেশীয় রাজ্যের তুলা আছে। দ্তাহাতে 34০ 

উৎপন্ন তুলার পরিমাণ শতকর। ৫ ভাগ বাড়িয়া 
২৭ 

বিগত বর্ষে নীলের ফলও তাদশ ভাল হয় নাই। 
চম্পারণে এগ|র আন।, মজজঃফরপুরে বার আনা এবং 
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স্বানে আরও কম। উৎপন্ন নীলের পব্িমাণ 

৯৭,০০৭ ফ্যাক্টরি মণ। তৎপুব্ব বর্ষে ২৬,৩৩১ 

ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। মেঃ মোবাণ 
কোম্পানির অনুমান ১৯০৯ সালে ১৬০* বাজার মণ 

এবং ১৯০৮ সালে ২৫০০০ বাজার মণ নীল উৎপন 
হইয়াদুছ। . 

বঙ্গে ভাদুই শশ্য ১৯০৯।_-জুন মাসে 

« বৃষ্টির অভাবে, তার উপর ভাদ্র মাসে জলপ্লাবনে, 

মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, সাহাবাদ,' সারণ, 

চম্পারণ মুঙ্গের, ভাগ্রলপুর, দারজিলিং এবং কটকে 

ভাছুই শস্যের বিশেষ হানি হইয়াছে। উড়িয্যা। ও 

ছোটন1গপুরে ভাল ফসলই পাওয়। গিয়াছে। অন্যান্য 

জেলার ফসল মোটের উপর মন্দ জন্মায় নাই। 

গত পুর্ব বৎসর অপেক্ষা ভাছুই ফসলের জমির 

পরিম্ণ কিঞিৎ অধিক ৯.৫৯৬,০০০ একর মান 
হিসাব নিকাশ করিয়া যতদূর বুঝা ধায় তাহাতে 

৩৪,৭৯৫,১০০ হন্দর আপু ধান্ডের চাউল পাওয়। 
যাইবে। বিগত বর্ষে ২১,৯২৩,১০* হন্দর মাত্র 

চাউল পাওয়া! গিয়াছিল। 

আসামে তুলার কাপড় ।- যে স্থানটিকে 

কেবল আসাম বলিয়া! কথিত হয়, তথাকার অধি- 

বাসীর! বস্্ববয়ন কার্য্যে এখনও ব্যাপৃত আছে। 

কেবল মহিল। দ্বারা এই কার্য সাধিত হইয়া! থাকে, 
এবং প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্তকীয় বজ্াদি সেই 

বাটীর মহিলাগণ কর্তৃক প্রস্তত হইয়। থাক্ে। তবে 

অনেক স্থলে নিজেদের প্রীয়োঞ্জন ব্যতিরেকে উদ্বৃত্ত 

বঙ্জনিচয় বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে । আসামী 

কালিকার। বয়ন কাধ্য ব্যতীত শিক্ষার মধ্যে অধুন। 

শপ সপ ক ৪৯, ৯ শা সপ জপ সপ্ত কাস এপ শত ০৮ 

কত ০০৯ ৮ 

কষক-_পৌধ, ১৩১৬ 
মি ২ ০০ 
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যত গারগারিযর তাঙ্ার « আদর তত ত অবিক | ভর্দর- 
ঘরে এবং বড়মান্থষদিগের ভিতরে গৃহজাত বস্ত্রের 
অপেক্ষ। য্দিও বিদেশী বন্ধের ব্যবহার অধিক মাত্রায় 

চণিয়৷ থাকে, তথাপি ইহাদের মহিলার হুঙ্ষয বন্ধ 

বয়ন এবং হুচিদ্বার হুম্ম কারুকার্ধ্যে, রেশমী ও 

সল্মার কার্ধ্যে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়! থাকেন। 
হুম্্া উপত্যকা প্রদেশে বয়ন কার্য কখনও সকল 
গৃহস্থেরা করিত না। সেখানে বয়ন ব্যবসায়ী 

তন্তবায় সম্প্রদায় বিদ্ধমান ছিল, তাহারাই সকলের 

বন্ধ ষোগাইত। কিন্তু পরে তাহ্ার। ক্রমশঃ জাতি- 

ব্যবসা, পরিহার পূর্বক চাষবাসে মঃসংযোগ 
করায় এখন সেখানে বিদেশ হইতে আনীত বন্ত্রে 

লজ্জা! নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ 

পার্বত্য প্রদেশের লোকের! এ্রথনও স্ব স্ব গৃহজাত 

বন্ধে অঙ্গ আবরণ করিয়া থাকে । যদিও বস্ত্রুলি 

মোটা ও খাটো, তথাপি তাহার। জঙ্গলের কোন 
প্রকার গাছ গাছড়া হইতে সেইগুলিকে লাল 

কিংব। নীল ও অন্য কোন প্রকার বং করিয়। 

পরিধান করিয়া থাকে । 

আসামে রেশম ব্যবসায় ।- আসাম 

রেশমের ব্যবসায়ে বিখ্যাত। আজকাল আসামী 

রেশমের ব্যবহার ও আদর যথেঞ্ছ পরিমাণ বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইয়াছে, আসামের উপত্যকা প্রদেশে রেশম- 

গুটিপোকার রীতিমত করিয়] চাষ হইয়। থাকে। 

চারি প্রকারের পোকা সচরাচর পোষা হয়। 

তাহার মধ্যে পাটপোক একপ্রকার সাদ! লালা- 

দ্বার! সাছ। হুক্ রেশম প্রদান করে ।, এই পাট- 

পোক। দুই জাতীয়, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ। তাহার পর 

আসামের এশ্ডী ও মুগ রেশমের নাম বোধ করি 

প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে এমন, কিছুই$সকলেই ফনিয়৷ থাকিবেন, আর অধিকাংশ লোকে 

নাই।- বিবাহের সময়ে ষে বালিকা এই বিঘ্যায় তাহা দেখিয়াও থাকিবেন। .এই ছুই প্রকার 
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বর্ণণ সেই প্রকার আবার চাকচিক্য। উভয় 

প্রকার বন্্ই খুব দৃঢ় ও অনেক দিন স্থায়ী হয়। 
'সাহেবরা এই মুগ! ও এগ্ডী কাপড়ের যথেষ্ট আদর 

করিয়! থাকেন। টাপাগাছের ডালে যে গুটি পুষ্ট 
হয় তাহ। হইতে অপেক্ষাকৃত শ্বেত-রেশম প্রাপ্ত 

হওয়া যায়। ভ্যারেগ্ড। বৃক্ষের ডালে এগ্ডীর গুটি 

পরিপুষ্ট হয় বলিয়া এই রেশমের এপ্ডী বা এড়ি 

নাম হইয়াছে । পাট রেশমের শ্াায় সাদা সুন্দর 

রেশম প্রায়ই পাওয়া যায় না, যদিও বা অতি কষ্টে 

_পাওয় যায় তাহার মত সুন্দর ও মূল্যবান পদার্থ 

আর নাই। তবে মুগ! রেশম খুব অধিক পরিমাণে 

উত্তর ও মধ্য আসামের মহিলাবৃন্দ সকলেই ব্যবহার 

করিয়। থাকেন। থাসি, গারো! এবং অন্যান্য পার্বত্য 

অধিবাসীকুলও ইহার ব্যবহার করিয়৷ থাকে। 

এগ্ীবর বর্ণ অপেক্ষাকৃত শ্বেত এবং ইহার কাপড় 

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আসামের গ্রামবাসীরা এই 

রেশমী বস্ত্র শীতকালে গাত্রে পরিধান করে। এই 

এগ্ডী ও মুগার ব্যবসায় কোন বৃহৎ কারখান! হিসাব 

করিয়! চালিত হয় নাই। প্রতি গ্রামবাসীই কিছু 
কিছু গুটির চাষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের 
বাটীর স্ত্রীলোকগণ তাহ হইতে বস্ত্বয়ন করির! 

গ্রামের বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলে। উত্তর 

আসামে রেশমের ব্যবসা তত অধিক পরিমাণে 

নাই, তবে পশ্চিম অঞ্চলের লোকে ভুটিয়া এবং 

মাড়োয়ারীদিগকে রেশম বিক্রয় করিয়! অর্থ সংগ্রহ 

করি! জমির থাজন! দিয়া থাকে। মর্ণিপুর এবং 

খাসিয়। প্রদেশে রেশমের ব্যবসায়ের উন্নতি 

করিবার জন্ত খুব চেষ্টা চলিতেছে। | 

প্রাদেশিক কৃষি সু সুংবাদু ]. ৯১৩ 
পেশী সপ পাশাপাশি পিপাসা শ্পিশত তা স্পিশল 

৯ ৯৫১ ছলি এরি শট এজি ৬জভততএ তরি ইত ডলি জতভতনত তত ৮ ছি ত তলত হত তর ৬০৯ 

সার-নংগ্রহ। 
(তের 

একটি আয়কর রৃক্ষ। 

যশোহর জেলার কপোতাক্ষী নদীতটে মিরজা 
নগর নামে একখানি গ্রাম আছে। প্রতাপাদিত্য 

বিজয়ের পরে সাহাজাদা জাহাঙ্গিরস। উক্ত গ্রামে রর 

একজন কাজী ব। মিরজ। সাহেবের আদালত স্থাপন! 

করেন। মিরজার অবস্থিতি জন্যই গ্রাম বা নগরের 
নাম মিরজ! নগরুরক্ষিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের 

সাহেবগঞ্জ, কটেলগঞ্জ প্রভৃতির নামও এরূপ ; যাহা 

হউক এইক্ষণে সে মিরজা না থাকিলেও সেই মিরজা 

নগর নামট। বিস্থৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায় নাই। 
মিরজাগণের সৌভাগ্য হম্য ষে সময়ে মধ্য গগনালম্ষি 

হইয়াছিল, সেই দিনে নান। দিক্ দেশ হইতে ধববিধ 
শ্রেণীর শিল্পীগণ এ স্থানের চাবি পার্থের বিভিনন 

গ্রামে আসিয়! আশ্রয় গ্রহণ করে, তন্মধ্যে বন্ত্রশিল্পীর 
বংশধরগণ ও কাষ্ঠ শিল্পীর নিন্মতম বংশীয় কতক- 

গুলি লোক অদ্যাপ্থি তথায় বর্তমান থার্কিয়, কোন 

রূপে স্বীয় বংশান্ুক্রমিক ব্যবসা কথঞ্চিৎ বজায় 

রাখিয়া কষ্টে সংপার ধর্মে ও অধস্তন পুরুষদ্দিগকে 

স্বীয় ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত করিয়। দিন যাপন করি- 

তেছে। এ মিরজ! নগরের অনতিদূরে সাতবেড়িয়। 

নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রাম খানিতে অনেক 

গুলি নিন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের বাস, কিন্ত 
দেখিয়! পরম পরিতুষ্ট হইন্তাম যে এ সকল অধি- 

বাপীগণ হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই 

একমাত্র কাষ্ঠ কারুকার্যে নিরত, আবার সকলেই 

একাষ্ঠের ০কার্ধ্য করিঞ্পেও কেহই অন্তবিধ কার্ধ্যে 
নিযুক্ত হয় না) সকলেই একমাত্র পালকি গঠন ও 
বিক্রয় দ্বার। জীবিক! অর্জন করে। যে ব্যক্তি অতি 
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দরিদ্র সে কোন উপায়ে পাচটী টাকা সংস্থান লেপন করিয়। অতি সুগঠিত দ্রব্যনিচয়কে বিলাসী ধন- 

করিতে পারিলেই হয় নিজে না হয় অপরের 
সাহাযো একথখার্নি পালকি.গঠন করিবেই করিবে। 

পালকিও এখানে অতি ক্ষুদ্রায়তন-_-৩।* সাড়ে 

তিন ফিট হইতে বৃহৎ সাত ফিট সাড়ে সাত ফিট 

পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও তদনুরপ প্রস্থাদির পাওয়া যায়, এবং 

সময় সময় এক একট। কারখানায় চারিশত সাড়ে 

চারিশত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুগঠিত প্রস্তুত পালকি 

বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে । আমাদিগের বিশ্বাস যে 

কেবল মাত্র কলিকাতা সহরের আবশ্তকীয় পালকি- 

সমুহ শিবপুরে নির্শিতি হয়, তত্ভিন, বঙ্গদেশের বোধ 
হয় অধিকাংশ পালকিই এইস্থান হইতে সরবরাহ 

হইয়। থাকে। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে 

বাঙ্গালীর চির প্রচলিত প্রথ। অনুসারে ইহার! 

এরূপ স্থিতিশীল, যে কোন কার্ধ্যই ইহার! নুতন 

গ্রহর্ণে সম্মত নহে, পুরুষান্ুক্রমে যেমন চলিয়। 

আসিতেছে সেই রূপই চালাইবে, শতমুদ্রা লাভ 

হইলেও কোন নূতন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি অবলম্বন 
করিবে ন1। বর্তমান দ্রিনে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের 

গাড়ি, পার্ক, বোট প্রভৃতিতে নানাবিধ উজ্জ্বল 

উজ্জ্বল সুদৃশ্য রমণীয় রং দেওয় প্রচলিত হইলেও 

ইহার। কখনই তাহা শিক্ষা করিবে না, অথব। এ সকল 
রংলেপন করিয়! স্বীয় বাণিজ্য দ্রব্যের উৎকর্ধ্য সাধন 

এবং মূল্য বৃদ্ধির দিকে যাইবে না, ছাদ সম্বন্ধেও সেই 
একই কথ । ইহার! কাষ্ঠের ছাদ গঠন করিয়া দিবে 

এই পর্যন্ত, তদুপরি জল রৌদ্র নিবারণ জন্য যে 
ক্যান্থিসের উপর রং ঢল কর আবরণ গাড়ি পাল- 

কির উপর আটিয়! দেওয়ার নিয়ম ইংরাজের প্রথম 
আমল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, ইহারা অদ্যাপি 

তাহ গ্রহণ করে নাই বা করিতেও সম্মত নহে, সেই. 

যে বাদপাহী আমল হইতে গাবের জট ও কালি 

মিশ্রিত করিয়। অতি কদাকার কুৎসিত কদ্ঃবর্ণ রং 

বানদিগের অস্পস্ঠ করিয়া ফেলিবে, কিছুতেই তাহার 

অন্তথ| ঘটিবে না । আমরা এরূপ বিস্তর দেখিতে পাই 

যে. যে পালকি খান রং ন৷ দিয়! অথব। অতি কদর্য্য 

কাল রং দিয়! মাত্র কুড়ি টাকায় বিকুয় করিয়। 

ফেলিল, আর পঁ।চটি টাক। ব্যয় করিয়া এ পালকিতে 

উজ্জ্বল বিলাতী রং দ্বার বার্ণিন করিয়। ও তক্তার 

ছাদের উপ্র সাদ] রং যুক্ত ক্যান্বিস অয় দিলে, 

একজন ধনি ব্যক্তি অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা মুল্যে 

সুলভ জ্ঞানে হাস্তমুখে ক্রয় করিয়া লইত, কিন্তু 

ছুভাগ্য যে আমরা ব্যবসায় কার্দ্যের সৌষ্ঠর 
সম্পাদন একেবারেই বুঝি ন।। 

কলিকাত1 ও তৎপাশ্ববস্তী স্ক।'নে গাড়ি, পালকি- 

সমূহ সেগুণ কাষ্ঠে গঠন করা হয় কিন্তু ইহার 
সেগুণের তক্ত।স্পর্শও করে ন। ৷ যশোহর, বরিশাল 

প্রভৃতি জেল! সমূহে পুয়ের গাছ নামক এক প্রকার 
বৃক্ষ জন্মে, তাহার তক্তা অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং 

ওজনে হালক1 ও ভারসহক্ষম মন্দ নহে। সেগ্ুণ 

তক্তার ম্যায় সহজে পাপিশও হয় এবং অল্প দিন 

মধ্যেই ইহার কাঠ বেশ সারবান হয়। এ কারণে 

পু'ষের তক্ত! দ্বারাই পালকির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত 

হয়, কেবল মাত্র চাল ব৷ ছাদট। কদছের তক্তা দিয়া 

গঠন করে। কদম্বের কাষ্ঠ অতিশয় লঘু এবং 
চামড়ি হয়, এজন্য উহাই পালক্রি ছাতের অধিক 
উপযোগী, তত্ডিন্ন অন্ন মুল্যের পালকিতে সিমুল 
প্রভৃতির কাষ্ঠও ব্যবহার করে। পূর্ব কথিত 
পু'য়ের কাষ্ঠ আমাদিগের সহরবাসী, মিস্ত্রীদিগের 
নিতান্ত অপরিচিত। উহার রং এমন সুন্দর ও 

পালিস এমন সহজে ও উত্তম রূপে হয়ু, যে সহস। 

ব্যবসায়ীর চক্ষে উহ] মেহগ্রি কাষ্ঠ বলিয়। ভ্রম হয়। 

সাতবেড়ের পালকির মহাজনের আপনাপন পণ্য 

সম্ভার অখণ্ড বঙ্গের বছ দূর দৃরাস্তরে নান স্থানে 



৯ম সংখ্যা । 

মেলার বাঞ্জারে প্রেরণ করিয়। বিক্রয় ও স্তর 

অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু উহাদ্দিগের দ্বার। নূতন 

কিছুই আশা করা যায় না, এজন্যযদি কোন ধনী 

ব্যবসায়ী কলিকাত। হইতে ছুই চাবিজন বং রাজ ব1 

'বংমিশ্ত্রী আমদানী করিয়।, & সকল অসম্পূর্ণ পালকি 
ক্রুয় করিয়া তাহাতে বার্ণিস করিয়। ক্যান্বিসের 

ছাদ বা ছাউনী করিয়৷ আত্যন্তরীক বাখিঙ্ছ্যে প্রবৃত্ত 

হইতে ইচ্ছ। করেন, তাহ হইলে একটি অঙ্গ হীন 
ব্যবসায় সর্ধাঙ্গ সুন্দর হইয়া যথেষ্ট অর্থাগমের 

পথ সুগম হয়। বর্তমান সময়ে যদিও মফঃম্বলের ধনী 
ও জমিদ্বারগণ এঁ রূপ অর্ধ সম্পাদিত পাশকি স্বপ্ন 

মুল্যে ক্রয় করিতে পারেন বটে, কিন্ত তৎপরে কলি- 
কাতা হইতে কারিগর ও রং মিস্ত্রী আনাইয়। স্বস্থানে 
বসিয়। এক এক খানি পালকির অঙ্গসৌষ্ঠব ও 

বং লেপনে সৌন্দর্য সম্পাদন করিতে বহু অর্থ ও 
সময় ব্যর করিতে হয়। এই পাণকির কারখানা 

সাতবেড়ে গ্রাম, কলিকাতা হইতেও বহু দুবে নহে, 
ইহ] বি, সি, রেলের ধারে ঝিকরগাছ। স্রেসন হইতে 

অতিনিকটে। আর একটি কথাও এই যে, যে 

পু'য়ের তত্তা দ্বারা পালকি নিক্ষিত হয় সাধারণ 
কষকের ধারণা যে কৃষকের বাটিতে এই গছ 

জন্মে না। কেবল মাত্র ভদ্র লোকের বাডতে ও 

বাগানে ইহার গাছ আপন। আপনি জন্মে। এজন্য 

আমর] কধি-শিল্পের মর্মবজ্ঞ মশোহরবাসী ধনী মো- 

দ্রয়গণকে অনুরোধ করি যে, যদি তাহারা বিদেশী 

সেগুণ, মেহগ্রির চাষ না করিয়া স্বদেণা স্বতাব জনা 

পুয়ের (11011019010 কা্ঠের দুই চারি প্রিঘ! বাগানে 

আবাদ করিয়৷ একবার সাধারণ লোককে বুঝাইয়] 

দেন যে ইহা একটী বিশেষ লাতজজনক কৃষি, তাহা 
হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধন হইতে পারে 
এবং বহু'্পতিত জঙ্গল জমিতে ইহার আবাদ হইতে 
পারে। বিদেশী সওদাগরগণ একবার ইহার 

সার-সংগ্রহ | ২১৩ 

কাষ্ঠের চাকচিক্যশালীত৷ দর্শন এবং ভারসহক্ষম 
ও লঘুত1 অনুভব করিলে সহজেই এই কাষ্ঠ ক্রয়ে 
আঞষ্ট হইতে পারে,। আঞ্ক বিদেশে রপ্তানীর 

উপযোগী কাষ্ঠ জন্মান ও সংগ্রহ, হইলে দেশেরও 
একটা! নূতন অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। 

সেগ্ডণ, মেহ-গ্নর চাষ অপেক্ষ। ইহার চাষ বিশেষ 

লাভের তাহার কারণ যে, সেগুণ গ্রভৃতির বৃষ্ষ 
৭০1 ৮* বৎসরের কমে ব্যবহার যোগ্য হয় না, 
কিন্ত পু'য়ের গাছ বিশ, পঁচিশ বৎসরেই তক্তার 

উপযোগী সারে পরিণত হয় ; অতঃপর এমন একটা 

লাভজনক অথুচ অনায়াপলন্ধ সুলত স্বদেশী বন্ত 

রৃক্ষের চাষে কেহ অগ্রণত্তী হইঝেন কি? আমর! 
ভারতীয় ক্কষি সমিতির কর্তুপক্ষকেও যশোহর 
অঞ্চল হইতে ছুই চাবিটি পু'য়ের গাছ আনাইয়া 

সমিতির উদ্যানে রোপণ করিতে অনুরোধ করি। 

আমরাও আমাদিগের ক্ষুদতম বাগানে এইঙ্মজ্ঞাত, 

অপরীক্ষিত, অনাদরে বর্ধিত, স্বভাবজাত বন্য 

বৃক্ষের দুই একটি চার রোপণ করিতে অভিলাষ 
করির়।ছি।যদ্দি কোন মহানুভব ব্যক্তি অথবা প্রবন্ধ 

লেখকের পরিচিন্ঠ বন্ধু বান্ধব ইহার ছুই দশটি বীজ 

ভাকে প্রেরণ করেন, তাহ] হইলে নিয় স্বাক্ষরকারী 

'ধন্যধাদের সহিত উহার সমুদয় ব্যয় দিয়! গ্রহণ 

করিতে সম্মত আছেন । 

শ্রীরাগ্জেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীগঞ্জ 

ধিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 
০ 

কষি-সমাচার।--পূর্ববঙ্গ ও আসাম. কুবি 

»বিতাগ্ হইতে আমরা এই পুস্তক খনি প্রাপ্ত 

হইয়াছি।* পূর্ববঙ্গ ও. আসাম ক্ুধি-বিভাগের 
বাৎসরিক বিবরণী ইহাতে সন্গিবেশিত হইয়ছে। 



২১৪ : ককষক- পৌষ, + 
চপল পপ ও আদ শপ এসি এ পাপ ত শত শম্ _. পম 

কটি লতি হা নিব াস্ঞ্ 

ইহাতে পারনি আলু আধ, ধান, নৈশ গম সম্বগ্ে 

উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বিষয়ে আলোচনা কর! 

হইয়াছে। পু্ববঙ্গংও আসাম প্রদেশীয় কৃষি-ক্ষেত্র 
গলির সংক্ষিপ্ত “কার্য বিবরণী, রেশম কীট সম্বন্ধে 

আলোচন।, স্থানীয় গে! চিকিৎসার বিবরণী ইহাতে 

সন্নিবেশিত হইয়াছে । এতদ্যতীত সারের কথা, 
কাসাবা, চিনা বাদাম, গিনিঘাস চাষের কথা, 

শস্য নষ্টকারী পোক। ও তাহার প্রতিকারের বিষয়ও 

উল্লেখ আছে; ফল কথ! ইহাতে কৃষকের জানিবার 

ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। এতাবৎকাল 

কষি-বিভাগ সকলের বিধরণী সমূহ সাধারণতঃ 
ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইয় 

আসিতেছে। তাহাতে সময়ে সময়ে নূতন ও উন্নত 
প্রণালীর চাষের পদ্ধতি সকল আলোচিত হইলেও 

এঁ সকল বিষয় অতি কম সংখ্যক কৃষকের গোচরে 

আসিয়া্থাকে। সেই অভাব মোচনার্থ পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম কুষি-বিভাগ তাহাদের বাৎসবিক কৃষি- 

বিবরণী পুস্তকাকারে বাঙ্গাল! ভাষায় ছাপাইয়াছেন, 
এবং প্রতি বৎসর এই রূপ একখানি কৃষি-সমাচার 

বাহির হইবে বলিয়া আশ। দিয়াছ্ছেন। পুস্তক খানি 

যথ। সম্ভব সরল ভাষায় লেখ! হইয়াছে। পুস্তক 

ঘানি বঙ্গীয় সাধারণ কৃষকগণের জন্ঠ অতিপ্রেত;' 

সুতরাং যিনি ইহ1তে দৃরূহ বৈজ্ঞানিক তত্বের আলো- 

চন! খুঁজিবেন তাহার উর্দেশ্ত হয়ত সিদ্ধ হইবে 
না, কিন্তু চাধার' অন্নেক উপকারে আসিবে । উক্ত 
কৃষি-বতাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় ভূপাল 
চন্দ্র বসু বাহাদুর ইহার প্রণেতা । যোগ্য হস্তেই 
পুত্তক প্রণয়নের ভার অর্পিত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। 
পুস্তক খানির দাম %* আন! মাত্র। ইগডিয়ান 

গার্ডেনং এসোসিয়েসন, 

অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। 

১৬২ নং বহুবাজার, স্তীটে * 

১০ম খণ্ড । 
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টি শিল্পোন্নতি ানিরাদের পশমী 

গালিচ। ও র্যাগ বিলক্ষণ সম্ভ! এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। 
দেশের সর্বত্রই তাহ। ব্যবহৃত হয়। এই দেশের 

জেলে এক প্রকার টিকসই মেটে বাসন প্রস্তত 

হয়, উহা॥ পরিষ্ধার এবং উত্তম। বিভিন্ন দেশের 

কাপড় আমদানী হইয়া এখানকার তাতের কাপড় 

এক প্রকার উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু 
দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় নব নব তাতের 

আমদানী করিয়। দেশের পুরাতন বাণিজ্যের পসার 

বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহ] দেশের পক্ষে কম মঙ্গলের 

বিষয় নহে। এইস্থানে তুলার বীজ পৃথক করণের 

কল অনেক হইয়াছে? কিন্তু তুলার সুতার কল 
একটিও নাই। এইস্থানে প্রতি বৎসর অত্যধিক 

পরিমাণে তুল! উৎপন্ন হইয়! নানাস্থানে চলিয়। 

যাইতেছে । কল ন]থাকায় সুতা প্রস্তুত হইতে 

পারিতেছে না। সুতরাং এই স্থানের তত্ত্ববায়- 

গণকে সুতা ক্রয় করিয়া! কাপড় প্রস্তুত করিতে 

হয়, তাহাতে খব্ুচ অধিক পড়িয়া! যায়। ইহাতে 

ধুতির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এখানে তাতার একটি 

কাপড়ের কল আছে। তাতার কলের রেশমী 

“লুশগী”, বিখ্যাত। 

এইম্থানে এক সময়ে রেশমী ও স্বর্ণ জরির 

কার্য (ষাহাকে সিন্ধুতাষায় “জারজ্জ” কহে) জগত- 

বিখ্যাত ছিল। বঙ্গছেশের সওদাগর ও নাবিক- 

গণ এই সকল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া! 

বিস্তর অর্থ উপাজ্ঞন করিত। কিন্তু বিগত কয়েক 

বৎসর মাল্জ্রাজ হইতে সুলভ বস্ত্র আম্দানী হইয়া 

এই বহু মুল্যবান শিক্প ক্রমশঃ নষ্ট হইতে বপিয়াছে। 

সিন্ধুদেশস্থিত হায়দ্রাবাদ চরের কার্যের প্রধান 

কেন্্রস্থল।« রাসায়নিক কাধ্যের উন্নতিকল্পে তথা- 

কার অনেকেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। লোকের 

গহও বিলক্ষণ আছে। পুর্বে মরে! ও নউসারো। ও 
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ফেরোজ কাননে সাধারণ সাবান প্রস্তুত হইভ। 

অধুনা ছুইটি সাবানের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে একটি শিকারপুরে ও অপরটি হায়াবাদে। 
এই স্থানদ্বয়ে ষে সকল সাবান প্রস্তুত হইতেছে, 
তাহার কাটতি অসাধারণ। ইহ বুঝিয়াই উহার 

গুণাবলী স্থির করিতে হইবে। ইহাতে উক্ত 

ফ্যাক্টরীওয়ালাগণ নবোৎসাহে কার্ধ্য করিতেছেন । 

মিউনিসিপাল গোশাল। - ইতিপূর্বে একট] জল্পন! 
চলিতেছিল যে, খাটি ছুগ্ধের অভাব বিমোচনার্থ 
কলিকাত৷ মিউনিসিপালিটি গতর্ণমেণ্টের অনু- 

মোদনে একটি আদর্শ গোশাল! বসাইবেন। জল্পনা 

বোধ হয় কার্যে পরিণত হইবে। মিউনিসিপালিটি 
এতছুন্দেশে বাগবাজার স্ত্রীটে (৭২1৩ এবং ৭২18 নং) 
ও হরলাল মিত্রের লেনে (৬।১, ৬২নং এবং ৬।৩নং) 
এক বিঘ। আঠার কাঠা জমি লইয়াছেন। মিউনিসি- 

পালিটি কিরূপভাবে দুধ সরবরাহ করিবেন তাহার 
এখন খ্ির হয় নাই। 

খাল বিস্তার।- -অনাবষ্টিনিবন্ধন অনেক প্রদেশে 

শন্তোত্পাদনের বিদ্ধ ঘটে। তাই “ক্যালান' বা 

থাল কাটিয়া স্থানে স্থানে জমিতে জল সেচনের 

ব্যবস্থা হইয়৷ থাকে । আবার অতিবৃষ্টি হেতু স্থানে 

স্থানে অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়! শশ্তহানি হয়। 

খাল কাটিয়া সেই অতিরিক্ত জল বাহির করিয়! 

দিয়! শ্য রক্ষা করিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৫ 
লক্ষ একর জ্রমিতে থালের সাহায্যে জল সেচনের 

ব্যবস্থা ছিল। এক একর জমির পরিমাণ ৩ বিঘা 

আধ কাঠা মাত্র। সুতরাং তখন অতি অঙ্গ জমিতেই 

খালের জলের সাহায্য মিলিত। ১৯০৯ সালের 

হিসাবে দেখ যায় যে বর্তমান বর্ষে প্রায় ২ কোটা 
২২ লক্ষ ২৫হাজার একর জমিতে জুল সরবরাহের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্যতীত জণ্র নিকাপের 
জন্য নানাস্থানে খাল খনন কর! হইয়াছে। এই 

বিধি সংবাদ ও ও মন্তব্য চি : চি 
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টাকা খাল খননে বায় করিয়াছেন। ইহাতে 

যে কেবল প্রজাগণ ল।ভবান স্ত্রইয়াছে তাহা নহে 
গভর্ণমে্টও বিশেষ লাতবান হইয়াছেন। খাল 
কাটায় যে টাক! ব্যয় হইয়াছে, খাল সংক্লাস্ত রাজস্ব 

আদায়ে সেই টাকার উপর শতকরা আট টাক! 

মুনফা আদায় হইতেছে । যেরূপ ভাবে চারিদিকে 

থাল কাট। হইতেছে তাহাতে গভর্ণমেন্ট আশা 

করেন যে, আগামী ২* বৎসরের মধ্যে দেশের * 

কষিকার্ম্যের বিশেষ সুবিধাই হইবে। গভর্ণযেণ্টেরও 

তাতে অল।ত নাই। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমে 

সিন্ধুনদ এবং পূর্বে যমুনা! এতদন্তর্গত পাঞ্জাব ও 
সিন্ধুপ্রদেশের জলাভাবে পতিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ 
অতিনব শস্য শ্ত/মল। মৃষ্তি পরিগ্রহ করিতে পারে। 

বাগানের মাপিক কাধ্যন 

মাঘ মাস। 
সব্জীক্ষেত্র। _-বিলাতী সজী প্রায় শেষ হইতে 

চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে 

মধ্যে মধো জল ০দেওয়। ছাড় আনন অন্ত কোন 

বিশেষ পাট নাই। 

কপি গ্রভৃতি উঠাইয়৷ লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে 

বেগুন ও দেবী লঙ্কা লাগান উচিত। . 

ভূয়ে শসা, করলা, খরমুজ, বিঙ্গ! গ্রভৃতি দেশী 
সজীর জন্য জমি তৈয়ারী কিয়া ক্রমশঃ তাহার 

আবাদ, করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে 

বপন কর। উচিত। ফান্তুন মাসেও বপন করা চলে । 
ফলের বাগান।_-আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং 

অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে,। 

কুল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে কফ 

বেণী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। 
আনারপের গাছের এই সময় গোড়া বাধিয়। দেওয়। 
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বস তস্য, পসরা সকপশসিশ্বুয্রানবান। সসজ্জ্হা্দন যা সব এ 

উচিত। গোবর ও ছাই মাটি আনিরিতের পক্ষে 

প্রকবষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতি- 
পৃর্ববেই দেওয়! হইন়াছে। যদ্দি না হইয়| থাকে, 

তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। 

ফলের বাগানের অনতিদ্ুরে তৃণ, কাষ্ঠাদি 
সংগ্রহ করিয়। তাহাতে আগুন দিয়! মুকুলিত বৃক্ষে 

ধেোয়া'দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার 

সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল বার! নিপারণ হয়। 

' পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা 

হইয়। থাকে । গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে 

কিন্তু ধেশায়া৷ অব্যাহত তাবে লাগিতে পার এরূপ 

বুঝিয়। অগ্নিকু্ড রচনা! ক বিবে। 

বর্যাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, 

সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়। গর্ভ 
করিবে এবং সেই গর্ভ খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন 

সেই গ্তর্ভের ধারে ফেলিয়! রাখিবে। পরে সেই 
মাটি দ্বার ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়] 
সেই গর্ত ভরাট করিলে । উপরের মাটি নিচে এবং 
নিচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়। মাটি দ্বার। গর্ভ 
তরাট করিবে। 

পুরান ডালের কুল ও ঠিয়ার! ছোট হয় ও 
তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরান গাল প্রতি 
বৎসর ছ শাটা। উচিত। . 

কৃষিক্ষেত্র।__সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরন্ত 

হইয়। থাকে ।' এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ 

দিবে। যে সকল জমিতে বর্যাকালের ফসল করিবে, 

তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু গু কপির 

জন্য পলি মাটি দিয়। জমি তৈয়ারী করিয়া বাখিবে। 

এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ত করে। 

মূলার অগ্রভাগ কাটিয়৷ মাটিতে পুতিয়৷ দিলে তাহ! 
হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে 

মূলার আগার দিকে চাবি অঙ্গুণি রাখিয়া তাহার 

সিগ ১৩১৬ । | [0ম খঙ। 
টি ০ সস তম, এন রি কি 

দ লশ পা এসি, পাত তস্জি জিত চিত ও জাত জে ত চ ও তাত ভাজ ভীত শীত কী নক খাটি স্ঠ সম কচ কো ভা চলা কত ক 2 পছ। চর ৪৬ লোক এক এক্ছ। উর শি নটি 

মধ্যে খোল যা বং খোলে জল দিয়া নিচের 
দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রন্তিদিন এ খোল 
পুরিয়া জল দিবে | ত্রমে উহার শীষ বাকিয়া 

উপরের দিকে উঠিবে এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎ-. 
পন্ন হইবে । এই মাসের প্রথম পনের দিনের 'পর, 

হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ত করিবে। হলুদের ও 

আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়। দিবে। 

হলুদ, গোবর মিশিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া 

শুকাইতে দ্রিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই 
নামাইয়! ফেলিবে। আধ শুকৃনা হইলে হলুদগুলি 

রোজ একবার ভলিয়া দিবে। ডলিলে হলুদ গোল, 

শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীন! বাদাম এই মাসে 
উঠাইবে 

ফুলের বাগান।--ফুলের বাগানের শৌভ। এখন 

অতুলনীয়। মরস্ুুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ 
এখন প্রচুর কুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন 
জলের অভাব ন1 হয়। গোলাপের কলম বাধা শেষ 

হইয়াছে । বেল, মল্লিকা, যুখিক1 ইত্যাদির ডালের 

অগ্রতাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছণাটিয়৷ দিবে । 

শীত প্রধান পার্বত্য প্রদেশে এখন এষ্টার, হাটিজ, 

লর্কম্পর, পিঙ্কসূ. ফ্লাক্, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি 
মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীত- 

কালের সজী যথা,_-গাজর, সালগম, লেটুদ্, বাধা- 
কপি, ফুলকপি, মূলাবাঁজ প্রতি এই সময় বপন 
করিতে হইবে। 

এই মাসের শেষে বেল, জু'ই, মল্লিক! প্রভৃতি 
ফুল গাছের গোড়। কোপাইয়। জল সেচন করিতে 

হইবে। কারণ এখন হইতে উজ্জ কুন গাছ গুলির 

তদ্দির না করিয়! জল্দি কুল ফুটাইতে না পারিলে 

ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়। 
দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল,না কুটিলে 
ফুলের আদর বাড়ে না! 



_. ইও্ডয়ান গ্ার্ডেনিং এসোপিয়েসনের মুখপত্র 
| স্যাম্য ১৯৩০৯৩৬ ্ 

টি 

নব নারীর আদরের জিনিষ | 
কেশের রক্ষা, রদ্ধি ও 

সৌন্দর্য্য বর্দিত করিতে 
হইলে কেশের উপযুক্ত 
যন্র লওয়৷ আবশ্যক । 

প্রত্যহ নিয়মিত রূপে 

কুস্তলীন 
ব্যবহার 

করিলে 

ক্শে 
পর 11 

চিরকাল 

শোভাসম্পনন 

থাকে ও কখনও 

£ চুল উঠিয়া যাওর1+ 
, মরামাস খুস্কি ইত্যাদি 
রোগ জন্মিতে পারে 

না এবং জন্মিবার" পরে, 
ব্যবহার করিলে সত্বর 

6. /.: নিবারিত হয়। ৫ 
বং উট ২৫ টি মুল্য_প্রতি বোতল--৯২ 7.1... 21 
সং ১১/ ... এইচ বনু, পারফিউযার, : রত 

লাগা ৬১ক বহুবাজ্জার, 1 
পা? সপ. 



ইহা অত্যাবগ্ঠকীয়। 
বঙ্গীয় কষিবিভাগের কষিপরিদর্শক, 

রীযুক্ত ন্রারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত : 
বিশেষরূপ সংশোধিত ও পরিবদ্ছিত । 

নৃতন সংস্করণ ( বন্্রস্থ। ) 
মুল্য ৯২ এক টাক] স্থলে ১* পাঁচ সিকা। 

| ,নিিষ্ সংখ্যা ছাপ] হইবে, সুতরাং গ্রহণেচ্ছু- 
গণ এই সময় হইতে কৃষক আফিসে তাহাদের নাম 
প্লেজেত্রী করিয়া রাখুন । 

| ম্যানেজার, 'কুষক' 

১৬২, ব্হুবাজার স্রীট, কলিকাত। । 

অয়র বিলাস তৈল । 
ইহ] সর্বজন বিদিত সুমধুর কেশতৈল । ইহার 

গন্ধ সদ্য প্রস্ফ টাত বকুলপুশ্পের শ্টায় এবং বহুক্ষণ 
স্থায়ী । ইহা ব্যবহারে কেশ কোমল, বৃন্ধি এবং 

 কুর্িত হয়। চুলে আট বা! চটচটে হয় না। 
ভদ্র মহিলাদিগের এবং বাজ মহারাজাদিগের 

আদরের ধন। উপগর দিবার উপযোগী এবং 
বিলাপীর একমাত্র প্রিয়লস্ত; ইহ টাকের ও 

 অকালবদ্ধখের মহৌবধ। ইহা মস্তকের যন্ত্রণ। 
নিবারক ,এবং মন্তিফ নিগ্ধকারক.। ইহার গন্ধ 
অতি মনোরম এবং তীব্রতার লেশ নাই। মূল্য 

. প্রতি পাইট বোতল ৪* আন! মাত্র । 

বিজয়বসন্ত ঘোষ, 
পারফিউমার । 

৪৮১ নং কর্ণগালিস হ্রাট, কলিকাত।। 

_ বীজ্বপনের সময় নিরূপণ 
তালিকা । 

.. কোন বীজ, কোন জমিতে, কোন সময়, কি 
রি প্রকারে বপন করিতে হয় জানা যায়। 

ল্য ”* আনা মাত্র ৮১" পয়সার ডাঁক টিকিট 
নাইনে পাওয়া যায়। 
ৃ রর ব্যানেজার,' ও 

+  ইতিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 
৯৬২নং বছবাজার ইট? কলিকাতা। 

কষি-রসায়ন বাঁর রস য় য়ন? রচয়।... 
টি বিজ্ঞানসম্মত কথিপ্রণালী শিখিতে ২ বলে 

২ শক্তি সঞ্চরক। 

নী পুরুষের রজঃও শুক ক সী মারতীয় দে দো রি 
২ তজ্জনিত ব্যান্দিসমৃহ নির্ধী ল করণক্ষম এবং স্বাস্থা- 

বলা ৩২ বটিকার কোটা, এক ৰ 
টাক মাত্র। 

যিনি আমার নিয়লিখিত ঠিকানায় আপনার 
মাম ধাম পু/ঠাইবেন, 7 ঠাহাকে কলিকাতা পুলিশ. 
কোটের মোকর্দমা হইতে নির্মু,স্ত ও উৎকৃষ্ট নি 
বলিয়া পরিগণিত ৮ 

কামশাস্ 
নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিনামুল্যে বিন 
ভ।কমাশুলে পাঠান ষাইবে। ৃ ্ 

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোঁবিন্দজী শাস্ত্রী, 
আতঙ্কনিগ্রহ ওষধালয়, 

২১৪ নং বহুবাজার স্ীট, কলিকাতা 

নক ৬: কাছ 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ ও পুস্তক বিক্রেতা। 

৮৩, হ্াারিসন স্তরোড, 
বাঞ্চ --৪৫, ওয়েলেস্লি বাট, কলিকাত] । 

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের জন্য উপরোক্ত 
ঠিকানায় লিখুন । 

মভুমদার এও কোং। 
পেণ্টস” ফটোগ্রাফার্স আটি্টস্ এগু 

.. ৫জনারেল অর্ডার সাপ্লায়া্স। 
২২ নং হ্ার্রিসন রোড, কলিকাত।। 

আমাদের কারখ।নায় থিয়েটারের ছ্ঁজ 

সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন ভপসিন প্রভৃতি 

এবং সনল প্রকার অয়েল পেন্টিং প্রতিমূর্তি, 
সুচারুৰপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে । বঙ্গ- 
দেশীয় অধিকাংশ রাঁজ। জমিদার গ্রসৃতি মহোদয়- 
গণের বাড়ীর কার্যই আমাদের প্রমাঁণ। .সিনের, 
মূল্য ত1লিকার জন্য অদ্দ আনার ডারু টিকিট সহ্- 
পত্রলিখুন। আর সকল প্রকার দেশী বোন্বাই. 
ছবি ও ফটো বাধাই এবং বিক্রয়ার্থ; গস্তত.আছে:। ণৃ 

4... ম্যানেজার, | ৩ টা 

 শ্রীবরদাপ্রসঙগ মজুমদার 1. 1. 
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কৃষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ।. 

দশম খণ্ড১”ম সংখ্যা | 

সম্পাদক-__ আনিকুপ্রবিহারী দক্ত, এম, আর, এ, এস্। 

২ পগুশ|জার হা5,. পিয়ন গাঁছেনিং এসো সিখেষন হইতে 

এখুক্র শগভুষণ মুখোপা ধায় কত প্রকাশিত । 

কলিক1ভ। 3 ১৯৬ নং বহুবাজজার স্বাট, দি মিপার প্রিট্টিং ওয়াকস্ হইতে 
এস, এইচ, রহমান দ্বারা যদিতঘ 

এপ পেলে 

8৮ 

(পস্ এ়ন এগ ! রন এস. মার জ্বি 1+ ০৫০. উদ উর পপ | উচ ভাসে | জজ 

০৮ ০ এ 
% নী ৫ এ & 

প্র , | হি তা ক রর মু স্ঞ্চা রে 

পিরিত ওর 8২৮ - এ &২77 

92 নি - , ঃ ॥ 
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দুই বংসরের গ্যারান্টি _ 

নিউশ্যামনুন্দরফুলুট-হারমোনিয়ম 
ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী । 

বিশেব মজবুত । পত্র লিখিলে দরের লিষ্ট 
পাঠাইয়। থাকি । অর্ডারের সহিত ৫২ টাক] দিলে 
ম্ফঃন্বলে ভি, পি,তে পাঠাইয়া থাকি । 

১ সেট রিডযুক্ত ৩ অকৃ্টিত, ৩ স্টপ ২২৯--৩২২। 
চহ সেট রিঙযুক্ত ৩ ৩ 5, ৩৫4৫২ ] 

সোল প্রোপ্রাইটর, 
জে, এণ্ড এন, এন ঘোষাল, 

হারমোনিয়ম মেকারন্ এগ অডার সাগ্লায়ার | 
১৩১ নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাত1। 

ধান ভানাই ও চাউল ছাট।ই 
কল । 

চাষি গহস্থ ৬*২ টাকা মুল্যের কল দ্বার ব্যবস। 
করিলে ৩০২৩৫ টাক। আয় করিতে পারেন। 
ধনঢ্য ও ব্যবপার'দিগের জন্ত এগ্রিন ও যোটর 
বারা চালিত ছোট বড় ধান ভান, ঝাড়া, সিদ্ধ, 
ওক ও চাউল যাঞা। ।কল পাওয়া যায়। ৩০০০৭ 

টাক কলের মুলধনে খরচ বাদে দেনিক ২*২।২৫৭ 
টাক। লাভ হয়। এই সকল কল আম ছাপন 
করিয়। চালাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রত্যেক কলের 
ক্যা দেখিতে পাইবেন। ইহ ব্যতীত কাহারও 

কোন নূতন কল আবশ্তক হইলে প্রস্তত ও মেরামত 
করিয়! দিয়া থাকি । ₹১* পয়সার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ পাঠান হয়। ০ 

4 শ্রীতরপতি ঘটক । 
_ মেকানিক্। 

সাহাপুর আয়রন্ ওয়াকস, চেতল। সেপ্টাল 

বোভ, আলিপুর পোঠ কলিকাত]। 

খঝ 

4) 

থ 



৮ ১৬৮১ ধা. 

কুষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মালিকপত্র। | ৃ 

১০ম খঞ্চ। ৰ মাঘ, ১৩১৬ সাল ] | 1». ১০ম সংখ্যা | * 

শস্ভি 

পাট চাষের খরচ | 

শ্রীদিজদান দত্ত,"এম,আর,এ,সি লিখিত । 

আয় ব্যয় সম্বন্ধে কষকের অজ্ানতা 

এবং সাধারণের অন্রদ্দারতা | 
অতিচ্ঞজ ব্যবসাম্বী তিন আমাদের দেশের অপর 

সকল শোকেব্ুই আয বায় সপে জ্ঞান আতশয় 

শোচনীয় । কোন কোন শিক্ষিত তদ্রলোকও 

হিসাব করা বা আয় ব্যয়ের মিণ রাখির। খরচ 

করাকে হম্বুত নীচতাই মনে করেন। ঘাহ। হউক, 

আয ব্যর জ্ঞান সন্বপ্ধে আমাদের &ষ+শ্রেণীর অবস্থা 
সব্বাপেক্ষ। শোচনীয়। একজন সাধারণ পাট চাঘাকে 

ষ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে পাট করিয়া বিঘ। 
প্রতি তাহার কত লাত হয়, তিনি প্রায় সর্বদাই 

এই উত্তর পাইবেন ষে সে তাহা ঠিক করিয়। দেখে 

নাই । অথব! “সমু যার শষ্যা শিশিরে ফি ভয়" 

যাহার আয়ের দ্বার কখনও ব্যয় সঙ্কুলান হয় ন| 

তাহার আবার আয় ব্যয়ের খিসাব করিয়া! কি 
হইবে। পাট চাঁধাদের মধ্যে বাহদের কথক্চিৎ 
কারবার জ্ঞান আছে__ভাহাব। হদ্ুত একটু ভাবিয। 

২৮ 

মাথ। চুলকাইতে কারে বছলুবে যে পাট 
চাষে গড়ে বিঘ।“প্রতি তাহার আনুমানিক ১০৭ 

টাকা লাভ হয়। আষরা অশেক কৃষককে 

জিজ্ঞাস করিয়। এরূপ উত্তর পাইয়াছি। আবার 

সেই হিসাবি কৃষককে জিজ্ঞাস! করিলাম “তুমি 

ব। তোমার পরিবারের লোক পাটের , চাষে 

পরিশ্রম করিয়! থাক কি?” উত্তর “নিশ্চয়” । 

“তাঙগাদের পারিশ্রমিক বেতন ধরিয়া হিসাব 

করিয়াছ ত"*? “না, ভাত কখনও হিসাবে ধরি 

ন1।” “তুমি যে মন্দের খাইতে ছেও,_তাহার 

খোরাকি খরচ হিসাবে ধরিয়াছ কি?” গলা, 

তাগ[ও ত কখনও ধরি না।” "তুমি ঘে গরু দিয়া 
চাষ করিরাছিপে, সেই গরুর সেই কয়দিনের 

খোরাকি খরচ হিসাবে ধরিয়াছ কি?” “ন।, 
তাঁহাও ত কখনও ধরি না।” এগুলি ধগিয়া 

হিসাব কর্ধিযা! বল দেখি তোমার পাটের বিঘ! 

প্রতি কত লাত থাকে 2 “এ সব ধর্িলে লাভ 

একেবারেই থাকে ন1।* তবে যে তুমি পুর্ধে 

ধপিলে বিঘ। প্রতি তোমার দশ টাক। লাত 'থাঞ্চক 

সে কপার অর্থ কি? “নগদ বে টাকাটা ফেই 

এবং থিক্রি করিয়া নগদ যে টাকাটা পাই, শুধু 
তাহ! ধরিয়াই বলিয়াছি দশ টাকা লাভ থাকে।” 

“তুমি মহাজনকে থে সুদ দেও, অথব! ভোদা 

০০] 
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পাটের ৫ ক্ষেত একজন স গর দিয়া খাওয়াহয়। কেনিলে 

কি অন্য অনিষ্ট করিলে যে নকল মোকদদমা করিতে 

হয় সেই সকল ধিরচ ধরিয়! বল দেখি তোমার 

প।টের চাষে লাভ কি ক্ষতি?” “অত্যন্ত ক্ষতি ।” 

“তবে তুমি এরূপ ক্ষতিকর কার্ধো প্ররুত্ত হও 

কেন?" “প্রবৃত্ত না হইয়া করিকি? খাটিয়া 
অন্ততঃ মক্তীরটাও ত পাই। ইহা ভিন্ন খাটিয়। 
খাইবারও ত উপায়াস্তর নাই?” আমাদের চাষ! 

শ্রেণীর হিসাব বিষয়ে অজ্ঞানতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
আমাদের বাঙ্যকালের একট ঘটন। মনে পড়ি- 

তেছে। এই চাধা শ্রেণীর একজন চাকরকে 

আমাদের কর্তা তিনটী পয়স| দিয়! এক সের দুধ 

আনিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়াছিলেন। সে 

বেচারি বাজারে গিয়া! দেখে ছুধের সের আড়াই 
পয়সা। সে নিরুপায়. কি করে, মলিন মুখে খালি 
খটি হাতে বাসায় ফিরিয়া আগিল। কর্তা যখন 

বিরক্ত হইয়া দুধ না আসার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তখন সে কাপিতে কাপিতে উত্তর করিল 

কর্তা, দুধের সের বাজারে আড়াই পয়পা, আপনি 

আমযাকে দিয়াছেন মাত্র তিনৎ পয়সা, আমি কি 

করিয়। দুধ আনি 1” সাঁওতাল পরগণায় থাকিবার 

কালে আমর! সাওতাল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান 

করিতে গিয়া জানিয়াছিলাম যে তখন সাওতাল 

চাষার। মহাঞ্নের গোলা হইতে ধান ধার করিয়। 

সেই ধান দশ বিশ'বার পরিশোধ করিলে পরেও 

মহাজনের খাতাপত্রে সেই ধানের দেনাঞবাড়িত 

ছাড়। কমিত না। দেঞ্জেও আমরা অনেক চাষার 

আর্দনাদ শুনিয়াছি সত্য মিথ্যা জানি না যে 
এক্কবার ১০২. দশ টাক ধার করিলে বার বার সে 

স্বশ-টাকা পরিশোধ করিয়াও তাহার সে, দেনা 

কমে না) অথবা মালিকের খাঞ্জন| সন সন প্রদান 

ক্রিয়াও তাহার. বকেয়া বাকীর শেষ হয় ন|। 

, কৃমুক-সাহ, [৯ম খও |. 
টস 

টা | 
2772 87775 ১০৯ -০০০৯৭ 758 

মগজ কি পিকের নিজে বাঁছের ভিতরে 

একবার প্রবেশ করিলে, সে বুযুহ তেদ করিয়। 

বাহির হওয়া-_কৃষকের অসাধ্য । যাহার| হিসাব 
করিতে এতদুর অক্ষম, তাহাদের আয় ব্যয় বা লাত 
ক্ষতি সব্বন্ধে প্রকৃত কথ! জানিতে হইলে বিশেষ 

সহৃদয়তা এবং উদারতার সহিত প্রশ্ন করিয়া যতদুর 
সম্ভব প্রকৃত অবস্থ। জানিতে হয়। তাহ। ন। করিলে, 

চাষার পেটের কথা পেটেই থাকিয়! যাইবে ; 

প্রকৃত অবস্থা অপ্রকাশিত থাকিবে। সেরূপ 

সহৃদরধতা এবং উদ্ারত| কাহার নিকটে আশ। কর! 

যায়? অল্প বেতনের কর্মচারী সরকারিই হউক, 
জমিদারের বা তালুকদারের হউক-__জানে যে 
যালিকের লাভ দেখাইতে পারিলেই সে পদোন্নতি 
আশ] করিতে পারে। কষক্ষের লাভ হয় ন1; 

একথা যে সত্য তাহ কল্পনা করিতেও তাহার 

প্ররত্তি হইবে না; কারণ তাহা হইলে তাহার পক্ষে 

ম[লিকের আয বৃদ্ধি করা দুফর হুইয়৷ পড়ে ততিন্ন 

মালিকই বল, উকিল মোক্তারই বল বা সওদাগর 

মহাজনই বল-_সাক্ষাৎ বা গৌণভাবে-__.আমর। 
সকলেই সেই কৃষকের পরিশ্রমের ফলের উপরে 

ভাগ বসাইয়া জীবনধারণ করিতেছি । কেহ বা 

জোকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিল তিল করিয়া 

চাষারই রক্ত শোষণ করিয়! প্রাণধারণ করিতেছি । 

সেই চাবার লাত হয় না৷ এ কথ। ভাবিতে গেলেও 
আকাশ তান্দিয়া পড়িবে, মানুষ মাত্রেরই বিবেকে 
বাধিবে। এই সকল নানা কারণে পাটের চাষে 

লাভ হয় লা, এ কথ। সত্য বলিয়। প্রতিপন্ন হওয়] 

আমাদের সকলেরই স্বার্থের বিরোধী । ইহার 

উপরে আবার বনহুকালের সংস্কারবদ্ধ পরশ্রী- 

কাতরতা / নিতান্ত ১৫২ কি ২*৭ টাক! বেতনেরও 

আমাদের একজন ভদ্র শ্রেণীর কলম ব্যবসায়ী 

কর্মচারীর একটি চাকর তিগ চলেনা_সে চাকর 

শুক 
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চাষা রা হইতেই আমরা নূগগগালস্গ্গ চা 

কার্ষ্য লাভ ন। হইলেই আমাদের চাকর পাইবার 

পক্ষে সুবিধা । চাষে ল[ত হইলে. চাধা সমান কি 

আমাদের অপেক্ষা বড় হইয়া পড়ে। আর সে 

আমাদিগকে তাহার পূর্বপুরুষদিগের মত বিনয়ের 

সহিত অভিবাদন করিতে চায় না, সে আমাদের 

অনেকের চক্ষুশুল হইয়া পড়ে। এস্লে বহদারণ্যক 

উপনিষদের একট] কথার উল্লেখ করিতেছি। 

“সংসারে যেমন বহু গবাখাদি পশু একজন লোকের 

ভোগ্যবস্ত হয়, সেইরূপে এক এক জন মানুষ বহু 

পশ্ুস্থানীয় হইয়। দেবতাদিগেরও ভোগ্যবন্ত হইয়। 

থাকে। বহু পশু থাক সন্বেও যেমন একটা গো 

কি অশ্ব অপহৃত হইলে আমাদের কষ্ট হয় অনেক- 

গুলি অপহৃত হইলে ত কথাই নাই-_(েইবূপ: 

দেবতাদিগেরও ইহ] গ্রীতিকর হয় না যে মানুষের 

ব্র্ধাত্মজ্ঞান লাভ করিয়। দেবগণের দাসত্ব হইতে 

মুক্ত হয়।”* আমাদের দেবতাগণেরই যখন এই 
অবস্থ। তাহাদের অপেক্ষাও অধিক মাত্র।য় উদ্ারত। 

প্রদর্শন আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে? 

₹ষক শ্রেণী শুর চগালাদি আমাদের মৌরূষি 

গবাখাদিস্থানীয় ভোগাবপ্ত। ইহার। অর্থ উপাজ্জন 
করিয়। আমাদের সমঞ্ক্ষ হইবে ইহাকি করিয়। 

সহ্ করাযায়? বিদেণায় বাঁণকৃদের ত দুরের কথ।। 

তাহাদের অন্ুদারতাও আমাদের গরাব পাটের 

চাষার উন্নতি পথের অন্তরায়। এষ্ট শোন, বিদেশী 
পাস পিসপপ সস পপি? 

* যথহবৈবহবঃ পশবো মন্ুষাং তূগ্ারেবমেকৈকঃ পুরুষো 
দেবান্ ভুনক্ত্যেকন্গিন্মেব পশ্বাঝাদীয় মানে ই প্রিয়ং ভবতি 
কিমু বছুবু।* তম্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেওনুনগ্যা বিছাঃ ॥ 

১০|৪ত্রান্ধণং | বৃহদারণ্যক ॥ 
1 শৃদ্রস্ত কারয়োদাপ্যং ক্রীতমক্রীতমেববা। দাসায়ৈব 

হি যুচ্চী *হসৌ। ত্রান্ধাপ্য শয়ন্তব | |8১৩॥ ন ম্বাখি ন। 
নি্টোহপি শুদ্রে। দাস্যাদ্ বিমুচ্তে। নিসগুঁজং হি তত্তথ্য , 
কম্তন্মাৎ তদগোহতি ॥8১৪। মন্্ু অ ৮॥ শক্তে নাপি হি শুর্রেণ 
নকায্যে! ধন সর্ধীয়ঃ। শৃদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাজ্জণানেব 
বাধতে ॥১২৯। অ ১০॥ মনু 

চন্দন 

বাজারের টান বুৰিয়া সে পাট চাষের হ্রাস বৃ্ধ 

আগ।মী সনে পাটের দর কত হইতে পারে অথবা! 

পঃটের বাণক আর্তনাদ; করিতেছে? "পাট চাষ 

সম্বন্ধে প্রদান কথ। এই যে ইহা সম্পূর্ণই চাধার 

ইচ্ছাধান। কার্ধযতঃ' চাষা জমির মালিক এবং 

বাঞ্জারের টান দৃষ্টে সে পাট চাঁষের হ্বাসবৃদ্ধি করিয়া 

থাকে এবং লাভট। নিজের হাতেই রাখে ।? আহ! 

কি গুরুতর অপরাধ! তাহার নিজের পরিশ্র '- 

জনিত লাভট। তোমাকে আমাকে বিল[ইয়া ন। 

দিয়া নিজেই গ্রহণ করে [ যাহা হউক, কথাটা যদি 

সত্য হইত আমরা, বণিভাম তোমার মুখে ফুল, 

।পড়,ক?। অপরাধের উপরে অপরাধ ! 

করে। বাজান্বে উপযুক্ত মুল্যে বিক্রি না হইতে 

পারে এই পরিমাণ পাট চাষ কন্দ্িয়। চাষ। কেন 

ক্ষতিগ্রস্ত হয় না! রাশি রাশি পাট কেন তাহার ঘরে 

খরিদ্রারের অভাবে নষ্ট হইয়। যায় না! বিদেএ।য় 

সওদাগরের এ অভিযোগও যদ্দি সত্য হইত-_ আমর! 

প্রসন্ন মনে স্বস্তি উচ্চারণ করিতাম। আম।দের 
দেশে পাটের আগামী সন্রে আমদানী (5019): 
সগ্ন্ধে পূর্বব/ভাস (130700881) দিয়া বিদেশীয় পাটের 

বণিকদের সাহায্যকল্পে আমাদের সম্ৃদয় গবর্ণম্ণ্ট 

যে পরিশ্রম ও "অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, বন্দি 

বিদেশের বাঙ্জারে আগামী সনের পাটের 

প্রয়োজনীয়তা (1)9))9011) সম্বন্ধে সেইরূপ পুর্ববাতাস 

(19768/981) দিয় আমাদের চাষাতদৈর সাহায্যের 

জন্য তাহার শতাংশের একাংশও অর্থ এবং পরিশ্রম 

ব্যয় করিতেন-_ এবং পাটের চাষার! বাজারে 
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৯২৯ 

কি পরিমাণে পাট, বিদেশের বাঞ্জারে দরকার 

হওয়ার সম্ভব তাহ। অণুষাত্র ও বুঝিতে পার্সিত, তবে 

খর চাষাদের পাটের চাষ বর্তমান অন্ধকারে ঝম্প 

প্রদানের অবস্থায় থাকিত না। এইজন্য আমাদের 

বাঙ্গালদেশের কথায় বলে “হৈলে নাল্যা --ন। হলে 

হাল্যা”। ষাহ। হউক এই সকল নান] কারণে 

পাটের চাষার ব্যয় বা লাভ ক্ষতর হিসাব বিষয়ে 

বিশেষ সহদর়ত। এবং উদারতার পরিচয় পাওয়ার 
আশ কম। 

পাট চাষের দৈনিক মভুরী |: 
পাট চাষের খরচ কত পড়ে? একটী একটী 

করিয়া আমর! এ প্রশ্রের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। 

একথা বলা বাহুল্য যে দেশ কাল অনুসারে খরচের 
অনেক তারতম্য হয়। পাটপ্রধান পুন্ববন্গকেই 

পাটের খরচ সম্বন্ধে আদর্শ কর! বর্তব্য। পাট 

চাষের প্রথম খরচ মজুর যুঁনপ বা কুলির বেওন। 

সচরাচর দেখ! যায় যাহার পাট চাষের খরচ হিসাব 

করিতে প্রবৃত্ত হইয়। প্লাকে? তাহার বদৃচ্ছাঞমে 

কেহ তিন আনা, কেহ চারি আনা, কেহ বা নিতাস্ত 

কুপাপরবশ হইয়। পাঁচ আন। পর্য্যন্ত দৈনিক মজুর 

'ধরচ ধরিয়। পাট চাষের লাভ দেখাইয়া থাকেন। 

একথা মনে রাখা কর্তব্য যে- আমেরিকা প্রভৃতি 

(সভ্য দেশেও পাট চাষ আরন্ত হইয়াছে। 1কস্ত 

উপযুক্ত মুরের অভাবে তথাকার লোক পাটের 

আস প্রস্তত করিতে পারিতেছে না। পাটের মজুরী 

তত সহজ মঙ্থুরী নয়। পাট সম্বন্ধে বাগগালার 

বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের বর্তমান প্রাধান্য আমাদের 

'মভ্ুরদের শ্রেঠতার উপরেই বিশেষ তাবে নির 

স্করে। সকল-শ্রেণীর মন্তুর দিয়] পাটের কাধ্য 

'চলে না। অর্ধনুক্ত পশ্চিমা ব৷ উড়িয়া কুলির দ্বার! 

পাটের মন্ুরী চলিবে না। অর্দভুস্ত মজ্জুব্রের পেটের 

ক্কষক--মাঘ, ১৩১৬। [ ১*ম খণ্ড । 

একাশ হইয়| পড়েন হাত ত্রস্ত কার্য করিতে 
$ 2 

চায় না, প ত্রস্ত চলিতে চায় না, পাছে মা ধারআীর 

গায়ে চোট লাগে । সর্বাগ নিঙেজ নিববীর্যয। 

জলে নামিতে ব৷ বৃষ্টিতে তাঁজয়া কার্ধ্য করিতে 
মন উঠে না। খিন। বেতনে পাহলেও এরূপ লোক 

দ্বারা পাটের চাষ চলিতে পারে না। পাটের 

চারাগাছ যখন আধ হাতেরও কম উচ্চ, তখন 

হরত সার। দিন রাত্রি বৃষ্টি হইয়া রাত দুইটার সময় 

ক্ষেতে জল জমিয়া চারাগ[ছগুলি ডুবিয়। গিয়াছে-- 
হয়তঃ দুই ঠিন ঘণ্ট।র মধ্যে জল বাহির করিয়। 

না দিলে ক্ষেত মারা যাইবে। অর্দভূক্ত নিরুদ্যম 

কুলি হয়ত তাহার খবরও লইবে না। যায়যাবে 

গৃহস্থের-তার নাকের ডাক কেন সেইজগ্ বন্ধ 

হইবে। হয়ত গুহস্থ ভয়ে শয্য। ছাড়িয়। মধ্য রাত্রে 

সেই অর্দভুক্ত কুণিকে ডাকিতেছে, অনেক ডাক 
ইাকের পর হয ত কুলি তাহার নাকেরভাক বন্ধ 

করিয়া অদ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় উত্তর করিল "হাম ক্যা 

করে” এবং আবার পাশ ফিবিয়। শুইল। এদিকে 

হয় ত হাজ। লাগিয়। পাটের দফা শেষ । আবার 

জলে নামিয়া সারাদিন জঙ্গে থাকিয়াই পাটের 
আস ছাড়াইতে হয়। অনেক স্থলেই ডুব দিয়। 
পাট কাটিতে হয়। অর্দভুক্ত উড়িয়া কি বেহারা 

কুণি দ্বারা এ সকল বাধ্য সুদম্পন্ন হইতে পারে 

ন।। ইংরেজদের সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা আছে। 

খ্যর্দ একজন ইংরাজের মনে স্থান পাইতে চাও 

তবে তাহার মুখের ভিতর দিয় প্রবেশ কর” * 

অর্থাৎ তাহার ভাল খাবার বন্দোবস্ত কর। মানুষ 

মাত্রেই সূষ্প্ধে এক থ। কথাঞচৎ ঠিক কিন্ত আমাদের 

পূর্ববঙ্গের মুর সন্বঞ্ধে একথ। অত্যন্ত ঠিক | তুম 

না জানিতে পার কিন্তু গাটের হস বেশ জানে বে 
€ 
মি 2 

সস তিশা শী শিপশিশীীশ শা তিনি 
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মজুরের পেটে তাত না থাকিলে তাহার দ্বার 

উপযুক্ত মত পাটের কাধ্য চলে না এবং জানে 

বলিয়৷ অধিকাংশ স্থলেই সে বাড়াতে যত্রের সহিত 

আপনার মজুরধিগকে কাধ্যের সময় খাওয়[ইয়। 

থাকে । 

চৃক্কিদ্ব।র পাট চাঁষ করাইলে খরচ অনেক কম 

হয় কিন্তু “সস্তায় পন্তায়” একথা পাটের বেলায় 

যতদূর সত্য এমন আর কিছুতেই নয়। যে 

করাইয়াছে সেই জানে যে চুক্তির মজুর ঠিক সময় 
মত মিশে ন__ আবার মিলিলেও উপরভাস। কার্ম্য 
করিয়৷ হিসাব মত পয়সাটি লইয়| চলিয়৷ যায়। 

কয়েক মাস পরে, ফসল উঠিলে পর গৃহস্থ উৎপন্ন 
অঁসের পরিমাণ দেখিয়] চুক্তির কা্যের নিলত। 
উপলব্ধি করিয়া গালে হাত দিয়! বসিয়৷ আপনার 

কপালকে ধিক্কার দ্িবেন। আমাদের পরিচিত 

কোন কলেঙ্জের অধ্যাপকের বেতন বৃদ্ধি লইয়া 

কথ! হইতেছিল--তখন তিনি বলিয়। ছিলেন, ৭০ 

চারি আনার চণ্ীও জানি, /* চারি পয়সার চণ্ডী ও 

জ|]ন”। আমাদের মজুরদেরও ঠিক এই কথা_- 

তার! দ* বার আন। বোজের মজুরিও জানে, ।০ 

চ।রি আন। রোজের মজজুবিও জানে । বেতন যেরূপ 

দিবে কার্্যও সেই অনুপাতেই পাইবে । আমাদের 

যত কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র দেখিতেছ, তাহাদের 

কোনটাই লাভ সম্বন্ধে পরীক্ষ]ুতে উত্তীর্ণ হইতেছে 
.ন| এমন কি পরীক্ষ। দিতেও সাহসী হইতেছে না। 

সর্বত্রই ক্ষতি দিয়া বৈজ্ঞ/নিক কৃষিপরীক্ষা সকল 
চলিতেছে । তাহাদের পক্ষে চুক্তির কার্ধ্য,করাইয়া 
খরচ কম দেখান সহজ-_কারণ যে ক্ষতিট। হয় 

তাহ। তাহাদের কাহারও গায় লাগে না। "লাগে 

কড়ি দিবে গৌরীসেন”। পূর্ব বঙ্গের .ষে সকল 

অংশ পাটের জন্য বিখ্যাত-_সে সকল স্থানে পাটের 

ক্লুবকেরা প্রচলিত দর দৃষ্টে পাটের খন্দে বিশ্যেতঃ 

পাট চাষের খরচ। 

কেহ বেশী মনে করিবেন লা। 

২.১. 

জে। লাগিলে মভুরদিগকে গড়ে দৈনিক ॥* আট: 
আনা হইতে ১২ এক টাক পর্য্যস্ত হারে বেতন 

দিয় থাকে। তাহার উপরেঞ্আবার ছুইবেল। 
বেশ এক এক পেট তরিয়। খাইতে দেয়) একবার 

গাতে ৮ট। কি ৯টার সময়, আবার মধ্যাহ্কে ১-- 

২টার সমর । এইরূপে দেনিক বেতনের উপরেও, 

আপার খে.রাকির জন্য কুষককে প্রত্রেক ম্তুরের 
উপরে তিন চার্র আনা রোজ খরচ করিতে হয়।, 

গৃহস্থ হয় ত আপনার গোলার চাউল খরচ করে 

বলিয়া তাহ! হিদাবেই ধরে না। কিন্ত তুমি আমি 

যাহার কিনিয়! খাই, তাহারা পাটের চাষ করাইতে 
গ্রেলে এই খোরাকি খরচটাও বেশ্ু একটু গায়ে 

লাগিত। কষক জানে যে চুক্তিতে কার্য করাইলে 

হয়ত তাহার অর্ধেক খরচেই চলিত, কিন্তআমাদের 

আদর্শ কাষ ক্ষেগ্াদির মত তাহারও লাভ ক্ষতির 

দিকে অন্গ হইলে চলিবে না। চৈত্র হই্েতাত্ত্ 

সাধারণ ভাবে এই ছয় মাস পাটের খন্দ ধরা যায়। 

এই খন্দ মধ্যে যখনই কাঠ্যের জো? বা 'জুকা' 

লাগিয়া উঠে, তখন নিতান্ত কম পক্ষেও গৃহস্থকে 
প্রতি ম্জুরের উপরে গড়ে «* বার »আন। রো 

খরচ করিতে হয়। “জে।' না লাগিলে হয়ত খন্দের 

মধ্যেও মজুরের হার অনেক কম থাকে । পাটের 

মজুরি আদাশতের পেয়দ।গিবি ছি পুলিসের 

কনষ্টেবলি নয়, এমন কি সব্জি চাধের মালিগিরিও 

নয়। কোন প্রকার উপরি আয়ের আশা নাই, 
পাটও থাছ্য শস্য নয়। 

পাটের খন্দে গড়ে দ ব্মর আন! মজুরের রোজ 

একবার ভাবিয়৷ 

দেখুন একটা লোকের অতি সামান্ত রকমে খাইতে 

কৃত লাগে। জেগে * দ্বেশীয় কয়েদির জন্যও 
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স্বলতভেদে ৩০ আনা হইতে ।%* আনা পর্য্স্ত রোজ 

৫খারাকি ধর] হয়। যদ্দি পাটের চাষে কৃতকার্ধ্য 

হইতে ইচ্ছ! কর, সর্বাগ্রে মজুর ও গরুগুলিকে পূর্ণ 

মাত্রায় থাইতে দেও। দেখিবে কার্যের বেল! 

তোমার মজুরের হাত পাত্রস্ত চলিতেছে? কার্য্যটীও 

গকাপোক্ত হইতেছে । অগ্র পশ্চাৎ বিবেচন! 

করিয়া গৃহস্থের যাহাতে ক্ষতি না হয় মজুরের! 
সেইরূপ কার্য করিতেছে। অঙিবৃষ্টি হইলে সময় 

বুঝিয়া গৃহস্থের জানবার পূর্কেই হয়ত নালা কাটিয়া 
জল সরিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছে, অথবা 

গুয়োজন হইলে রাত্রিতে ভিজিয়] মালিকের কার্ধ্য 

সাধন করিতেছে । এরূপ না হইলে পাটের চাষ 

অসম্ভব । কৃষক তোমার কূপ! চায় না। তোমার 

কপ। তোমারই থাক্ঠুক। কষক নিজে, তাহার মজুর 

এবং তাহার গরু পেট ভরিয়া খাইবার দাবি 
করিষ্টেছে। একজন সুস্থ কন্মী কৃষক, কি তাহার 

ম্জুরকে পুর্ণ মাঝ্সায় পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া 
পেট ভরিয়। খাওয়াইতে হইলে তিন বেলায় 
তাহার দৈনিক পৌনে ছুই সের কি দুইসের 
চাউলের ঞয়োজন। /১৫ ফাত পয়সা কি %* 

ছুই আনা সের হিসাবে তাহারই দাম ৬/* তিন 
আন। কি।* চারি আনা। তাহার উপকরণ ডাইল 

ছয় ছটাক ৰ! তাহার পরিবর্তে মৎস্যাদি। ডাইলের 
সের সাড়ে তিন আন। কি চারি আন হিসাবে কম 

পক্ষে প্রায় /* এক আনা। ততিনন সন, তেল, 
কাঠ, মপল। গ্রভৃতিতেও /* এক আনা ভ্লাগিবে। 
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এইুরূপে দেখা যায় যে একজন পাটের মজুরের 

দৈনিক খোরাকি খরচই 1/০ পাঁচ আনার কমে 

হয় না। ইহার সহিত উল্লিখিত জেলের কয়েদিদের 

খাগ্ তালিকার তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে থে 

বেশি ধর! হয় নাই। সকল দিন কম্ম মিলেনা। 

কখনও বা শরীর কাতর থাকে । কাপড় এবং 

শীত বস্ত্রেরও প্রয়োজন। নিতান্ত দিগন্বর হইলে 

চলে না। হয়ত খবরে স্ত্রী আছে, ছু একটা শিশু 

আছে, হয়ত বৃদ্ধা জননীও আছেন। সারবৎসরে 
পাটের খন্দ এবং ধানের খন্দই মনুরদের রোজ- 

গারের সময়। এই সকল পর্য্যালোচন। করিয়া 

বলিতে পার না ষে ॥* বার আনা রোঞ্জ তাহার 

পক্ষে বেশা ধর। হইয়াছে । তোমার খানসাম। কি 

বাসার চাকরটীর কথ। ভাবিগ্বা দেখ। তাহার 

উপরে মাসে তোমার কত পড়ে? ৬৯ ছয় টাকা 
বেতন, তার উপরে তিন বেল! খোরাক, তাও 

তোমার নিজের খাওয়ারই মতন। খোরাকি খরচ 

মাসিক ৭২ সাত কি ৮২ আট টাকার কম পড়িবে 
না, তত্তিন বাজারের উপরি রোজগারও হয়ত ছুই 
চারি টাকা পড়ে। প্রায় মাসিক ১৫২।২০২ টাক। 
বান্ধ1! বেতন। বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না। 

পাটের মজুর অপেক্ষা তোমার থানসামাজির কর্ম 

কত হালক1। যদি তুমি বেতন কম দিয় কঠিন 
শাসন এবং তন্বাবধান্ন দ্বারা পাটের চাঁষ চালাইতে 

আশা কর তবে তুমি নিতান্ত ত্রমান্ধ। এই সকল 

ন।নাদিক আলোচনা করিয়া আমর ॥* আন 

রোজ হিসাবে পাটের মজুরী ধরিতে বাধ্য হইলাম। 

হালের খরচ । 

পাট চাষের দ্বিতীয় খরচ হালের খরচ। মুর 

সম্বন্ধে যে কথা হাল সন্বদ্ধেও গ্রায়'সেই কথা। 

যাহার] ভালরূপে পাটের চাষ করে তাহার নিজের 



১০ম সংখ্যা । ] 

হাল গরু দিয়াই চাষ করে। হাল গরু ভাড়া 
করিয়া চাষ কর! যায় বটে কিন্তু পাটের খন্দে জে। 

লাগিলে ঠিক সময়মত হাল গরু তাড়া পাওয়াই 

অসম্ভব। তত্তিন্ন ভাড়া কর! হাল গরু দ্বার৷ কার্ধযও 

স্ুচারুন্রপে সম্পন হয় ন। এবং ঠিক সময় মত 

কার্ধাটী ন। হওয়াতে হয়ত একবারের কার্ধ্য ছুই- 
বার করিতে হয় এবং খরচ দ্বিগুণ লাগিয়৷ যায়। 

হাল সম্বন্ধে হয়ত অনেকে জানেন না একট! হাল 

চালাইতে কয়ট। গরু লাগে । এ সম্বন্ধে আমাদের 

শাস্ত্রের ব্যবস্থ। * অতিশয় সমীচীন। তাহা এ 

স্থলে উল্লেধ কর] যাইতেছে । “ধান্মিক লোক 

আট. গরুতে এক হান চালাইবেন--সাধারণতঃ 

পেকে ছয়টি গরুতে এক হাল চালইয়া থাকে-_ 

নিঠুর লোকের। চারিটী গরুতে এক হাল চালায় 
আর গে ঘাতকের। ছুই গরুতে ই এক হাল চালায়। 

এক প্রহর পর্জ্যস্ত হইলে ছুই গরুতে হাল 

চাঁপাইবে। দিপ্রহর পধ্যন্ত হইলে চার গরুতে 

হাল চাণাইবে। তিন প্রহর পর্য্যন্ত হইলে ছয়টী 

গরু আৰ সারাদিন চালাইতে হইলে আটটী গরু 
দির চালাইবে।” অগ্রি সংহিতা ২১৮-২১৯॥ 

আজ কালের ব্যবন্থ৷ নৃণংসেরই ব্যবস্থা টা 

গরু দিয়। সচরাচর একজন লোক ৬টা হইতে ১২টা 

পর্যযস্ত হাল চালাইয়৷ থাকে। তাহ৷ ধরিয়াই 
পা ৰ 

* আষ্টাবং ধর্মাহলং ষড়গবং ব্যরহাপিকং। চতুর্গবং 
নৃশংলানাং দ্বিগবং গব্যবধকৃৎ ॥২১৮॥ দ্বিমবং বাহয়েৎ পাদং 
মধ্াহুং তু চতুর্ণবং। বড়া ।ং তু ত্রিশাদোক্তং পূর্ণাহন্ত ষড়, 
ভিঃ ম্মতং |২১৯| অঙ্ি॥ হুলমঞ্্রীবং ধর্ট বড়পবং 
জীবিতার্থনাং | চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগব্ক পরিঘাংদিনাং 
॥২৩-অ ১-আপস্তন্ব ॥ হুলম্টরগবং ধর্মং বড় গবং মধামং স্মৃতং 
চতুর্গধং নৃশংস্থানাং দ্বিগবং বুষখাতিনাং ॥২॥ ক্ষুধিতং ভৃষ হং 
্রান্তং বলীবর্দং ন যোজয়েখ। হানাঙং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃসং 
বিপ্রোন বুকয়েখ |8| স্থুলাঙ্গং নীরুজং খৃপ্তং বৃষভং 
বগুবর্জিতং। বাহয়েদ্দিবসস্যাদ্ধং পশ্চাৎ স্থানং সমপচরেৎ ॥৫| 

অ২ বৃহস্পতি সংহিত] ॥ 

পাট চাষের খরচ। ২২৩ 

আমাদের হিসাব করিতে হয়। ভাড়া করিতে 

গেলে, মন্কুরের দবের মত হালের ভাড়াও মাসে 

মাসে পরিবর্তিত হয়। পাটে্ খন্দে বিশেষতঃ 

জো" পড়িলে হালের ভাড়া অনেক বেণী হয়। 

তখন ॥* বার আনা রোজের কম একটী হাল 

( ২টী গরু এবং একজন মানুষ এক বেল) পাওয়া 

যায় না। 'জে। ন। থাকিলে অনেক সময়'গরুগুগিকে 

বসায় থাওয়াইতে হয়__এজন্য তখন হয়ত 

আট আনা এমন কি।”* ছয় আনাতেও একটী 

হাল পাওয়! যায়। তবে 'জে।' চলিয়! গেলে, সম্তায় 
হাল ভাড়া করি! পাটের চাষের কোন স্থুবিধ। 

নাই। .এজন্ত পাটের চাষের 'হাল ভাড়াও 
আমাদিগকে রোজ ॥%* বার আন করিয়াই ধরিতে 

হইতেছে। ছুটী গরুর খোরাকী খরচট। ধরিলেই 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বেশী ধর। হয় নাই। 

গরুর খাদ্য সম্বন্ধে জন্দ্নানি ও আম্নেরিক। 

নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। 
বার মণ (10009 1195. 11৮9/11)() ওজনের একটী 

গরু দ্বারা কঠিন গরিশ্রম করাইতে হইলে তাহার 
খাগ্যের মধ্যে জলীয় ভাগ বাদে মোট শস্ক পদার্থ 

১৪ সের এবং তন্মধ্যে সহজ পাচ্য সোরাজান মূলক 

পদার্থ (1)16501)16 1১060118) শন্ত করা ২৮ 

. ভাগ, সহঞ্জ পাচ্য অঙ্গারজান পদার্থ (1)136119 

011)01)%1৮৯) শত কর। ১৩"্ভাগ তৈল পদার্থ 

(1560757)750006) ৮ ভাগ থাক। আবশ্তাক। তত 

১ ভাগ সোরাজান মৃলীয় পদার্ধের অনুপাতে ৫৩ 
তাগ অঙ্গারজান পদার্থ থাক। আবন্ত ক (১0৮17 
8010)। গরু ওজন করিবার আমাদের সুবিধা 
নাই। , এই জন্য ওজন দৃষ্টে গরুর আহার ঠিক 
করিয়া আমীদের দেশে চলা কঠিন। আমাদের 

দেশীয় ছোট গরু ওজন পাঁচ মণ ধরিয়া হিসাব 



২২৪ 

করিলে দেখা যায় তাহার দ্বারা কঠিন পরিশ্রম 

করাইতে হইলে খড় /৬ সের, খেল /১॥* দেড় 

সের, ডাল /॥০ আঁধিসের ও গমের ভূঁষি /1* আধ- 

সের করিয়! খাইতে দিতে হয়। খড়ে শতকর! 

১* কি ১২ ভাগ জল বাদ দিয় /৫ সের স্থলে 
আনুমানিক /৬ সের ধর! গেল। খড় ন৷ দিয়! 

যদি কাচা ঘাঁস দেওয়। হয় তবে তাহারও শতকরা 
৮* ভাগ জল বাদ দিয়! ধরিতে হয়। তাহাতে 

/৫ সের শুদ্ধ পদার্থ দিতে গেলে প্রায়,আধ মণ 
ঘাস দিতে হয়| খরচ প্রায় সমান। যাহ! হউক 
হিসাবের সুবিধার জন্য শুধু খড় /» সের ও খৈল 
/১॥০ দেড় পের যাহ সচরাচর গৃহস্থের৷ গরুকে 

দিয়। থাকে, তাহা ধরিয়া হিসাব করিলেই দেখা 

যায় একটী হালের গরুকে কলিকাতার বাজার 
দরে কাট খড় /৬ সের ২১* ছুই পয়স1 সের হিসাবে 

দিতে” গেলে তিন আন! লাগে এবং /* এক আনা 

সের হিসাবে /১|০ সের খেলে /১* ছর পয়সা 
লাগে। মোট 1১ সাড়ে চারি আন। খোরাকি 

দ্বিতে হয় । দুইটী গরুতে 1/০ আঁন। দিতে হয়। 
তন্তিন্ন একউ্ন লোকেরও এক বেলায়।%* ছয় 

আন। দিতে হয়। এইরূপে দেখ! যায় 8১০ পনর 

মানা রোধের কমে হালের খরচ পোষায় না। 

তবে মফঃম্বলৈ অনেক স্থলে কোন কোন খাদ্য 

বস্তর মূল্য কমু হইতে পারে অথবা! অপর যে কোন 
কারণেই বল, একটী হালের খরচ কোন ক্রমেই ॥* 
বার আন! রোজের কম ধর। যায় না। গরুর্ণকণিতে 

যে ১০০২ শত টাকা সুগধন লাগিয়াছিল, তাহার 
স্দও এসলে ধর গেল না। 

পাট চাষের মোট খরচ । 

| | এখন দেখা যাউক এক বিঘ! জমিতে পাটের 

চাষ করিতে মোটের উপর কত খরচ পড়ে। ৮ 

কষক মাঘ, ১৩১৩। [ ১০ম খও 

হাতে লম্ব। এবং ৮* হাত চৌড়া (৮০ ৮০-০৬৪০০ 

বর্গহত) একখণ্ড ভূমি এক বিঘ|। বিঘার মাপ 

দেণায় কষকদের মধ্যে চলন নাই। তাহাদের মধ্যে 
কানির মাপই চলন। কিন্তু কাঁনির মাপ দেশ তেদে 
তিন্ন ভিন্ন । কোথায়ও বা ৭ হাতি নলের ১৪ নল 

দীর্ঘ এবং ১২ নল প্রস্থ (৯৮১৫৮৪-৮২৩২ বর্ণ হাত) 

ভূমি খণ্ড এক কানি। কোথায়ও ব| ১২ নল শীর্ষ 
১* নল প্রস্থ (৮৪১৫৭০-৫৮৮০ বর্গ হাত ) ভূমি- 

খণ্ড এক কানি। আবার কোথাও ব1 এরূপ ৩ 

(কর্ষ1) কানিতে এক (সপাহি) কানি হয়। বিঘ। 

যদিও কোন দেশের কানি হইতে কিঞ্চিৎ বড় এবং 

কোন দেশের কানি হইতে কিঞ্চিৎ ছোট, বিঘার 

মাপ সর্ধতই এক। বিথার ছিসাব হইতে কানির 

হিসাব করাও সহজ । 

একখও জমিতে কতবার লাঙ্গল করিলে তাহ' 

পাটের চাষের যোগ্য হইতে পারে তাহা প্রধানতঃ 

এঁ জমীর মাটার উপরে নির্ভর করে । বেলে মাটীতে 

৫1৬ বার হাল দিলেই চলে। দোয়া মাটাতে 

৭৮ বার হাল দেওয়৷ প্রয়োজন হয়। আটাল 

মাটাতে হয়ত ১০ দশবার হাল না৷ দিলে চলে না। 

“জো হইলে, অর্থাৎ অতিরিক্ত শুদ্ধ হইয়। কঠিন না 

হইলে, আটাল মাটিতেও হাল কম লাগে। ভদ্র- 

লোকেব্।! এবং অপর অনেক যাহার] নিজের হাল 

গরু রাখে নাচুক্তির খরচে পাটের হাল চাৰ 
করাইয়া! থাকেন। দেশভেদে কি মাটিতেদে ৪২ 

৫২ চারি পচ টাকাতে অমীট। লাঙ্গল করিয়! 
বুনিবার ই্টপযুক্ত করিয়া দেয়। আমরা পৃর্ববেও 

বলিয়|ছি যে চুক্তির কার্ষোয খরচ কম হইলেও তাহা 
পাট চাষের উপযোগী হয় না। আবাবু ঠিক “জো” 
মত চুক্তিন্ন হাল পাওয়া যায় না,কারণ কৃষক কখনও 
নিজের জমির কার্য শেষ না, করিয়! পরের জমির 

চুক্তি গ্রহণ করিবে না। ইতিমধ্যে হয়ত 'জো।' 



১০ষ সংখ্যা 4 
বি তি 
সু জকি তন ৮৪৬০৭ ০ ১৪৯১০ জি 4৯5 ৬ কৃষ্ণ সৎ এ 

চলিয়া সিরা | গা ফসল গ মাত্র লইয়া ভাগে জম্ম 

চাষ করার স্তায় নিতান্ত ছুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন 

কেহই বিন! লাতে কিন্ব। ক্ষতি দিয়] চুক্তিতে আবদ্ধ 
হইবে না--অথব। আবদ্ধ হইলেও উপরভাস৷ কার্য 
করিয়| মালিককে ঠকাইবে। এই সকল কারণে 
চুক্তির হাল কখন পাট চাষের উপযোগী হইতে, 
পারে না এবং আমর। কোন ক্রমেই চুজির 

চাষকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করিতে পারি ন|। 

হিসাবের সুবিধার জন্য আমর মাঝামাঝি ৮ 

বার হাল দেওয়াই প্রয়োজন ধরিয়া লইতেছি। 

আবার হাল দেওয়াও অনেক রকম আছে-_ 

উপরভাসা চালাইলে একদিনে ছুই বিঘাও লাঙ্গল 

কর! যায়-__এব্ং তালরূপ গতীর করিয়া চালাইলে, 
একহালে এক বিঘা সম্পূর্ণ করিতেও ২ দিন 

লাগে। সুস্থ সবল গরুরদ্বার৷ যে পরিমাণ জমি 

একদিনে ভালরূপ চাষ করা যায় অর্ধভুত্ত, রুগ্ন, 

দুর্বল গরুদ্বার| তাহার অর্ধেক জমিও হয় না। 

আবার জমি দীর্ঘকাল পতিত থাকিলে লাঙ্গল খরচ 

বেশী লাগে। এজন্যই রবিশন্ত উঠিয়া যাওয়া 

মাত্র পাটের প্রথম চাষ দিতে হয়। তত্িন্ন প্রথম 

ছুই একবার লাঙ্গল করিতে যে পরিশ্রম হয় ও সময় 
লাগে তাহার পরে তাহা অপেক্ষ৷ অনেক কম 

লাগে। প্রথমবারে লাঙ্গল করিয়া মৈ দিতে হয় ন! 
--তাহার পরে প্রত্যেক লাঙ্গনের পর একবার 

দিতে হয়। তৃতীয় কি চতুর্ধ চাষের পরেও যদি 

জমিতে শঙ্জ। শক্ত ভেল৷ দেখ! যায় তবে তাহা 

মুগ্ডরে পিটিয়! ভাঙ্গিয়। দিতে হয় এবঙ জমির 

কোণগুলি কোদাল দিয়া সমান করিয়া কাটিয়। 

দিতে হয়। ,শেব চাষের সময় জমি সম্পূর্ণ আগাছ। 

শন্য করিতে হয়। হিসাবের সুবিধার জুন্ত এই 

সমন্ত কার্ষের পৃথক্পৃধক ব্যয় না ধরিয়া, মে|টামুটি 
এই ধতিয়! লইতে হইতেছে যে একহালে গড়ে 

৫ । | 

পাট চাষের খরচ | 
শপ সস ০ 

৯ ্ ্ট। ৮টি জিনা লাপছির্িতিতা পাত কচলে ও ভাত স্পা 

২৫ 
৩ এ পপ 

সওজ সক ৪ টির চে ১259৭ 2 বি 
ুট 

সপ নত তা জিত % ব্িদিজ হন 

দিলি িজয দ্মি সমস্ত আগর কার্যা- 

সহ লাঙ্গপ দিতে প।রিবে। ইহাও ধরিয়া লইলে 

অন্যায় হইবে না যে লাঙ্গল ঝরিতে যে সমগ্ব 

ল।গে -বিদে বা আচড়। চালাইতে তাহার এক 

চতুর্বাংশ সময় লাগিবে। পাটের জমিতে দুইবার 
করিয়৷ আচড়। দেওয়াই ঘথেষ্ট। বীজ প্রতি বিঘাতে 

সওয়। সের করিয়! ধর] যায়। একজন হঙ্কুর এক- 
দিনে ৩ বিঘা জমিতে বীজ বুনিয়া একবার মৈ 

দিয়! বীঙ্গ ঢাকিয়৷ দিতে পারে। বীজের যুল্যসহ 
বিথাপ্রতি বুনিবার খরচ ॥* আট আনা ধর! যায়। 

যাহা হউক পাটের প্রধান খরচ বাছাই ৬ নিড়ানির 
মজুরি ।. জমির অবস্থ।নুসারে এই মুরি খরচের 

অনেক তারতম্য হয়। বাঁজ বুনিবার পর, পাটের 

চারাগাছ ছোট থাকিতেই দি বৃষ্টি হয়, তখন 

আগাছার বীজগুলি অস্কুরিত হইয়। এত সতেজে 

বর্ধিত হইতে থাকে যে পাটের চারাগুলি ধেম ন। 
খাইতে পাইয়৷ নিঞ্জাঁব হইয়! পড়ে । সেই অবস্থাতে 
একবার বাছাই ও নিড়ানি" করিতে বিধাপ্রতি 

১০।১৫ জন লোকের কষে হয় না। আবার বীজ- 

বোনার পর বৃষ্টি হইবার পূর্বে যদি পাটের চারা গুলি 
অপেক্ষারত বড় হইয়া পড়ে, তখন বৃষ্টি হইলে পর 
পাটগ[ছগুলি এত সতেজে বর্ধিত হইতে থাকে ষে 

আগাছাগুলিই তখন যেন ন। খাইতে পাইয়। 

নির্জীব ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। এ একবিঘা! 
জমিতে তখন বাছাই ও নিড়ানি করিতে ৫ পাঁচজন 
মঙ্ুরই যথেষ্ট । আবার কখনও ব জমি প্রস্ততের 

পর এবং বীজ বুনিবার পুর্বে বৃষ্টি হইয়া আগাছা- 
গুলি সতেঙ্গে অস্কুরিত হয়। তখন মাটি কথঞ্চিৎ 

শুকাইলে পর একবার লাঙ্গল করিয়া মাটি উপ্টাইয়। 

আগাছা গুলি মাবিয়। ফেপিয়া €ম দিয়া সমান 

করিয়া বীজ ধুনিলে বাছাই ও নিড়ানি খরচ আরও 

কমিতেপারে। যাহার! চুক্তিতে পাট চাষ করার 
এ 



২২৩ 

তাহাদের পক্ষে এ সকল স্থুবিধ। পাওয়। কঠিন। 
কারণ ঠিক সময় মত চুক্তির লোক পাওয়। যায় না-- 

কেহই নিন্জের “কার্য শেষ না করিয়। চুক্তি গ্রহণ 
করিবে না-ন্হয়ত তখন “জা” চলিয়। গিয়াছে। 

যাহ] হউক হিসাব সহজ করিবার জন্য আমর! প্রথম 

বারের বাছাই ও নিড়ানি কার্দে ৮জন এবং 

বিতাঁয়বাণ্ের বাছাই কার্ষে ৪ জন মজুর বিঘাপ্রতি 

ধরিতেছি। এ কথ! বল! বাহুল্য যে আগাছ। 
বাছাই করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটের চারাও অনেক- 

গুটি উঠাইয়! দিয়া গাছ পাতলা করিয়া দিতে হয়। 

সময় মত বিদে বা আচড়া ব্যবহার করিলে হাতের 

বাছাই ও নিড়ানি কাধ্য অনেকট। হাল্ক। হইয়। 

ঘয়। আবার সময় মত তাহা না দিতে পারিলে 

আগাছ। অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া এ খরচ অত্যন্ত 

বাড়িয়া যায়। যাহার! হাল গরু তাড়া করিয়া পাট 

চাষ করে তাহাদের পক্ষে ঠিক সময় মত বিদে 

দেওয়! অনেক সময় কঠিন হইয়! পড়ে । দুইবার 
(বদে এবং সেই সঙ্গে দুইবার হাতে বাছাই দিয়াও 
যাহ! সামান্য অপূর্ণ থাকে, ভাল কৃষকের। তাহ! পূর্ণ 
করিবার গন্য আরও একঝ্র হাতে বাছাই ও 

নিড়ানি করে। তাহাতেও বিঘা প্রতি ২ জন লোক 

লাঁগবে। সেই শেষ বাছাই. কধর্য্য করিবার সময় 

ক্ষেতের পাট গাছ প্রায় এক হাত পর্য্যন্ত লন্ব৷ হইয়! 

থাকে। ইহার পর কিছুদিন বিশ্রাম। অবশেষে 

পাট কাটিবার খোগ্য হইলে পর, পাট কাটিয়া শ্তপ 
সাঙ্গাইয়। জলে ভিজাইতে জমি ভেদে [বিঘা প্রতি 

৭৮জন লোক লাগে! গড়ে ৭ জনই ধরা যায়। 

পাট পচ! শেষ হইলে আস ছাড়াইয়! ধুইয়৷ তুলিতে 

দদেশভেদে খরচের অনেক তারতম্য দৃষ্ট হয়। 

অনেক স্থলে শুধু যোলাগুলি পাইবার সর্ধেই 

্বরি্রস্ত্রীলোক এবং বালকের বিন পয়সায় আস 

ছাড়াইয়া থাকে। তখন.:শুধু ধুইয়৷ পরিফার 

কৃষক-_ মাঘ, ১৩১৬। [১০ম খণ্ড।" 

কপি'ণর জন্য বিঘাপ্রতি দুই জন লোক ধরিলেই 
চলিতে পারে। যদি পয়সা দিয় পাটের আস 

ছাড়াইতে হয় তখন বিঘাগ্রতি অস ছাড়াইবার 

জন্যই ছয় জন ধর] আবশ্তঠক। এততিন রৌর 
খাওয়াইয়৷ শুকাইয়। পাটের বস্তা বান্ধিবার জন্যও 

৩ জন লোক বিঘাপ্রতি লাগিবে। ফাস ব্যবহারের 
খরচও ধর] আবশ্ক। কৃষকের! সাধারণতঃ বিঘ! 

প্রতি ৩০।৪০ মণ গোনর সার ব্যবহার করিয়া 

থাকে। তাহার অতিরিক্ত গোবরসার পাওয়াই 
কঠিন। গ্রামদেশে এই সারের মূল্য টাকায় ৮ মণ 
হিসাবে ৪২৫২ টাকা হয়। বহন থরচ ও সমান- 
ভাঁবে জমিতে ছড়াইয়া দিবার খরচ বিঘা প্রতি ১২ 

টাক। ধর] যায়। এতত্তিন মালিকের খাঞ্জন। খরচও 

বিঘ। প্রতি গড়ে ১২ ছুই উ কা ধরিতে হয়। এখানে 
উল্লেখ কর! আবগ্তক যে পাট ক্ষেতে পোকা 

লাগিলে তাহার প্রতিকারের জন্য গ্রন্থাদিতে যে 

কেরোসিনের ঘি (1.70১178 0170015101)) প্রভৃতির 

ব্যবহারের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বিঘাপঞ্রতি 
২২৩২ ছুই তিন টাকা খরচ এস্থলে ধর! গেল ন]। 

কষক সে খরচকরে না, কারণ পাটের চাষে তাহার 

তত কিছু লাত হয় না। গায়ে খায়াযতদুধ করা 

যায় তাহার বেশী সে করিতে প্রস্তত নয়। উপরে 

আমরা যে সকল খরচ দেখাইয়াছি তাহারই একটি 

তালিক। করির়। দ্রিশ্তেছি। পাঠক,দেেখিতে পাইবেন. 

পাট চাষে মোট খরচ বিঘাপ্রতি প্রায় আটত্রিশ 

কি উনচল্িশ টাক লাগে। 
৫ &) 

পাটচাষের বিঘাপ্রতি মোট খরচের 

তালিকা । ' 

১। আটবার লাঙ্গল করা প্রতি লাগল ॥* 

আন। হাবে রর ৮১ ৬৭ 



১ম মংখ্যা। এ. 
চ্বস্ৃস্কষ্বুবে লতি লহ ছি চান উকি ৮ জল জত জি রক পল - শি একি জজ ৪ লন লহ সক 

২। বীজ /১ লতা । সের র হিসাঁবে বৃদিয় মৈ. 

,৩। দুইবার বিদে বা আচড়া দেওয়া একবার 

দেওয়ার খরচ রঃ 

লাঙ্গল করার অর্ধেক খরচ 1%০ 

৪.। প্রথমবারের হাতের বাছাই ও নিড়ানি 

খরচ বিঘাপ্রাত আটজন মুর প্রতি জন 

॥* আন! রন 

৫। দ্বিতীয়বারের হাত বাছাই ও নিড়ানি 

চারিঞ্ন ও শেব বাছাই দুই জন যোট ছয় 

জন মজুর জন প্রতি ॥* আন! হিসাবে 

৬। পট কাটা এবং জলে তিজানি বিঘাপ্রতি 

সাত জন মজুর জন প্রতি ৪০ আনা 

হিসাবে হর 

৭। আস ছাড়ানি শির ছয় জন মজুর জন 

গ্ররতি ॥* হিসাবে 

নী 

০ 

৫1৩ 

5৩ 

৮। ধুইয়। পরিষ্কার করিতে বিঘাপ্রতি ছুই জন 
শুকাইয়। বস্তা বাদ্ধিতে বিঘ।এরঠি তিন জন 

মোট পাঁচ জন মজুর জন প্রত ৪ আন। 

হিসাবে সি 

৯। ফাঁস থরচ বিঘাপ্রতি ৪* চল্লিশ মণ গোবর 

সার টাকায় ৮ আট মণ হিসাবে মৃল্য ৫২ 
টাকা এবং ফেলিবার মজুর ১২ টাকা 

১০। খজনাখরচ বিঘ।প্রতি ২২ ছুই টাক! 

হারে রি য় 

৩৮৪০ 

শি 

২২ 

৩৮৮৮০ 

প্রবাসী । 

কষিদর্শন-_সাইরেন্দে্টার কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ 
কবিত ববির, বঙ্গঝ্মসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
জি, সি, বনু, এম; এ, প্রণীত। কৃষক আফিস।, 

পুষায় কবির তি রী 
সস 

পপ প৯ পি হী লাল 

জলি পি শী শশা ৯ তল তত ৩৩ ১৩ শশ শিত দিতি তন তি তিনি তল ৮৩৯৯৭ ২৩ ততা সিজি ৬লি ৬লীনএ তশ শত *ত সী শি অতি তর 

টয় 
সলনি নিলিলহির সঙ ঙগারল শু হঙাশাঙান স্ব কুন্র ুন্ান্কাবিস্কম্ 

৭৮ ২ বনি আ খত হুজি সিল জপ তে খ্রি অপ সভা ছিটি উল এটি উজ তি 

মাঘ- -১৩১৬। 
সত গল পরি পপ ৬ এ সিরা ইলা প্রবাটি ৫ পট 'ওজশ সাংরনি উট হর ৪ জরাছি 

পুষায় কৃষির উন্নতি। 
ভারত গভর্ণমেন্ট ও স্থানীয় গভর্ণমেপ্ট সমূহ 

হইতে আজকাল যে বিবিধ প্রকারে ভারতীয় কষির 

উদ্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহার কেন্ত্র স্থৃন্ড পুষা। 

পুষায় কৃষি তন্বান্থপন্ধানাগার, কঁষি কলেজ ও কৃষি 

পরিক্ষা ক্ষেত্র এই কয়েঞটিই অবস্থিত। কষি 
তন্বান্ুসন্ধানাগারে ভারতীয় কৃষি বিষয়ক অত্যাবস্ত- 

কীয় তথ্য সমূহের ,মৌলিক গবেষণা হইয়া থাকে । 
সদাশয় মাকিন ধন কুবের মিঃ ফিপসের প্রদত্ত 
অর্থ হইতে এই,অনুসন্ধানাগারের উৎপত্তি। ইহাতে 
কৃষি-রসারন, কীটতন্বর ছএকতত্বঃ জীবানুতন্ব 
প্রত্ৃতি বিষয়ক যন্ত্রাগার ব্যতীত একটি প্রাকৃতিক 
তন্বেরও যন্ত্রাগার আছে। বর্ষ কলেজ ১৯৯৮ 

সাল হইতে খোল! হইয়াছে। ইহাতে ইতি পূর্বে 
২২টি ছাত্র শিক্ষা করিতেছিল। বিগত বৎসর ১৯টি 

ছাত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে । কলেজের সংশ্লিষ্ট 

একটী ছাত্রাবাসও থোল। হইয়াছে ইহাতে টি 
'ছাত্র অবস্থান করিতে পারে । 

পুবা কলেজ একটি সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডের উপর 
অবস্থিত। উত্ত ভূমি খণ্ডের পরিমাণ.৪৫০* বিশ্ব 

হে শি (০০ 



২২৮ 

এবং বং উহা তিন দিকে গণ্ুক নদী হবার! বেষ্টিত। 

জমিও গভীর পলিমাটি এবং এস্থলে সমস্ত বর্ধাতি 

ফসল ও উদ্যান জাত ফসল জন্মান যাইতে পারে। 
পুষ। নিতান্ত কৃষিগ্রধান স্থানে অবস্থিত। ইহার 

চারি দ্রিকে অনেক নীলকর সাহেবের বাগান 

বাগিচা। এই সমুদয় সাহেবের সহকারিতায় 
উন্নত কৃন্ধি প্রণালী সাধারণ চাষীদিগের মধ্যে 

প্রচারিত হইতে পারে এই আশায় গভর্ণমেণ্ট এই 

এই স্থানে কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। বৃহৎ 
বৃহৎ বক্ষের সমাবেশে এবং ফলের 'বাগান ও 

উদ্তিদূতত্ব বিষয়ক উদ্ভানের সানিধ্যে আজকাল পুষ। 

একটি মনোহ্র স্থানে পরিণত হইয়াছে। 
পুষ! কৃষি পরীক্ষা! ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিক্ষার 

অনুষ্ঠান কর! হইয়াছে । এম্থলে এতৎ সমুদয়ের 

বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব । ক্রমাগত 

সার&ও শঙ্ত পর্য্যায় পরীক্ষার জন্য ২৭ বিঘ। 

পরিমাণ দুইটী ক্ষেত্র নির্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য 

ফসলের মধ্যে গোধ্ৃম, যব, যই, ভূট্রা, ধান, 
নানাবিধ দাইল, তৈলশস্ত, ইন্ছু, পাট, শ৭ ও 

তামাক লইয়াই বিশেষ পরীক্ষ]; চলিতেছে । 

অপরাপর পরীক্ষার মধ্যে গবাদি পশুর 

বংশোন্নতি বিষয়ক পরীক্ষা 'সাধূরণের পক্ষে যে 

বিশেষ হিতবকর হইবে তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ 
মাই। ভারতবর্ষের যাবতীয় গোবংশের মধ্যে 

মণ্ট গোমারী' জঠতীয় গরুই অধিক পরিমাণ দুগ্ধ 
প্রদান করে । এই জাতীয় গরুর একটি পাল 

পুধায় রাখ। হইয়াছে এবং প্রত্যেক গাভীর ছুগ্গের 

পরিমাণের হিসাব রাখা হইতেছে। এই হিসাব 

হইতে অধিক হুঞ্ধবতী গাভী নির্বাচন করিয়। 

তাহাকে উপধুক্ত ষণ্ডের সহিত সম্মিলিত করিয়] 

বাছুর জন্মাইলে ছৃগ্ধের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে) . এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত ষে 

- ৩.০ ৬ ০ সারি ক ভরি ৯ লি ভি ছি জিলা ভিত ডিএ এতে জপ 
নারি সস বে 

কৃষক- মাঘ, ১৩১৬ । 1 ১০ম খণ্ড।* 
৬ ০ জিন ও 2 সাল বিশ সবি উট টি ০০ জি “এ ছল ছি শী আত 

আজ কাল স ভারতীয় গ গর ? বিদেশে রপ্তানি করা. 

একটি লাভ জনক ব্যবস। হইয়! দাড়াইয়াছে। প্রতি 

বসরই এতদ্দেশ হইতে দক্ষিণ আফিকা। দক্ষিণ, 
আমেরিক। ও ষ্রেট সেটল্মেপ্টে যথেষ্ট পরিমাণে 
গরু রপ্তানি হয়। স্থানীয় গরুর ন্যায় ভারতীয় 

গরু সমূহ, মশা? মাছি ও ভাস প্রভৃতি দ্বার। আক্রান্ত 

হয় ন! বলিয়৷ ইহাদের আদর এত অধিক। ভাল 
করিয়ু, নিব্বাচন করিয়। গোবংশের উন্নতি সাধন 

করিতে পারিলে দেণীয় ব্যবসায় ব্যতীত বিদেশীয় 

বানসায়েও যে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হইতে পারিবে 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 

গোবংশের ন্যায় হাস, মুরগী প্রভৃতিরও 
বংশোন্নতির চেষ্টা হইতেছে । এখনও পর্ধ্যস্ত কোন্ 
জাতীয় হাস ও মুরগী তারত্তের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
অধিক উপযুক্ত হইবে তাহ। 1স্থর হয় নাই, কিন্ত 
পুষ। ব্যতীত অন্তান্ত স্বানেও এ সম্বন্ধে বহুবিধ 

পরীক্ষা! হইতেছে এবং পুষ। হইতে ডিম ও শাবক 

লইয়া গিয়৷ মান্দ্রাজে ও ব্রহ্ম দেশে অনেকেই চাষ 

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 

পুষা' অনুসন্ধানাগারের যে সমুদয় বিভাগ 

রহিয়াছে তাহার মধ্যে ব্যবহারিক উদ্ভিদৃতত্ব 

অন্ততম। মিঃ হাউয়ার্ড এই বিভাগের কর্তা । 

তাহার কতৃত্বাধীনে প্রধানতঃ গোধুম সম্বন্ধে বিশেষ 
তথ্য প্রকাশিত হইম্াছে। ভারতীয় গোধূমের 
নান জতি। এই জাতি গুলি প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক 

প্রণালীতে নির্নীত না হইলে ভবিস্তত উন্নতি 
অসম্ভব & মিঃ হাউয়ার্ড এ সমুদয় নির্ণয় করিয়া 

গোধূম বংশের উন্নতির পথ প্রাসগ্িত করিয়। 
দিয়াছেন। গোধুমের সঙ্কর উৎপাদনের চেষ্টাও 
চলিতেছে । অধিক শস্ত প্রদানকারী, সহজ 

আবাদের উপযুক্ত এবং ছত্রক রোগার্রয়ণ সহিষু 
গোধূমের সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষ 

৯ ক সদ পর ছি জী সন শর্রাটি 



আী়-ল। 
ডি দয প্ ১৩: ১ 'ধঙ্ছণর্ধ, 

১০ম সংখ্যা ] 

লক্ষ্য রাখা যার | ফল বৃক্ষের পরাক্ষা হইতেও 
কতিপয় বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে তন্মধ্যে 

ফল সংরক্ষণ প্রণালী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । পুষায় 

উদ্ভাবিত একটি প্রণালী দ্বার পীচ রেলপথে অনেক 

দুর পাঠাইতে পারা যায়। পেনিন্সুলার টোবাকো। 
কোম্পানির সাহায্যে পুষায় সিগারেট প্রস্ততো- 

পযোগী তামাক জন্মাইবার ব্যবস্থা কর হইয়াছে। 
এই কয়েকটি প্রধান প্রধান পরীক্ষা! ব্যতীত সরিষার 

জাতি নির্ণয়, মেস্ত পাট ও শণের নির্বাচন, 

মুর্গার চাষ ও যব, গাজা ও আফিং সম্বন্ধে বিশেষ 
বিশেষ তথ্য আলোচনায় ব্যবহারিক উত্তিদৃতত্ব- 

বিদ্দ আপাতত' নিযুক্ত আছেন। 

কৃষি রসায়ন বিভাগে ডাক্তার লেদার তাহার 

পূর্ববকৃত টব পরীক্ষার ফল লইয়া কতকগুলি ক্ষেত্র 
পরীক্ষ। আবস্ভ করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষার 

ফলে বেহার অঞ্চলে কোন্ প্রকার জমিতে কি 

পরিমাণ কন্ষেট প্রধান সার আবশ্তাক তাহ। অনেক 

পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছে । রসায়ন তত্ব- 

বিদের অন্যতম পরীক্ষাধীন বিষয়-_বীজ উপাদানের 

উপর জমি ও সারের প্রভাব। যদিও এতদঘ্বিষয়ে 

কতিপয় বিশেষ তথ্য আবিষ্কত হইয়াছে তথাপি 

পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় তৎ সমুদয় 
আপাততঃ প্রকাশযোগ্য হয় নাই। 

আমাদের দেশে ছত্রন্ব রোগে প্রতি বৎসর 

যে বহুলক্ষ মুর! মূলোর শশ্ত বিনষ্ট হয় সে হিসাবে 
ছত্রক তত্ব আমাদের পক্ষে অবন্ঠ আলোচ্য বিষয়। 

এপর্যান্ত ভ্বারতীয় ছত্রক সমূহের কোন্ু সুসংবদ্ধ ও 
বৈজ্ঞ!নিক বিবরণ ছিলন। এক্ষণে রাঙ্জকীয় ছত্রক-_ 

বিদের চেষ্টায় অতি সত্বরে ভারতীয় ছত্রক ঝোগ 
সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। 
উক্ত পুণ্তক প্রকাশের জন্য যে বিশেষ উদগ্রীব 

হইয়। রহিয়াছি তাহ। বল। বাহুল্য । বর্তমান সময় 

নি পুষ্ায় কৃষির উ্নতি | 
বত ভিউ নি নিহিত স্প্প্স্কৃষ কা স্ধৃ্কখতেক ক০্ক্কৃস্নধু রা 

আমর। , 

ইত পন রহত্ট 
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তুলা, নীল, অরহর ও ছোল। প্রভৃতির ছত্রক রোগ, 

ইচ্ষুর ধসা, গোদাবরী নদীর দ্বীপে নারিকেল 
প্রভৃতির রোগ এবং ত,তগঞ্ছের ব্যাধি প্রভৃতি 

বিশেষ বিশেষ রোগের উৎপত্তি, কারণ ও 

নিবারণোপায় নির্দেশের জন্য ছত্রক তন্ব বিভাগ 

বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। 

ছজকতত্বের স্তায় বাঁটতত্ব বিড্াগও* বিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য । বিগত বৎসর ভারতীয় কীট জীবন 
নামক লিফ্রয় সাহেবের একটি পুস্তক প্রকাশিত 

হইয়াছে। উক্ত পুস্তক তারতীয় কীটতত্ব ক্ষেত্রে 
নবযুগ আনয়ন (করিয়াছে | ভারতী ক্ষি সমিতির 
তত্বাবধানে ফসলের পোক! নামক আব একটি 
পুস্তক প্রকাশিত হুইতেছে। ইহ! ইং রাজী অনভিজ্ঞ 

পাঠকের পক্ষে কত উপকারী হইবে তাহ! বল! 
যায় না। পুস্তকাদ্দি প্রকাশ হবার কীটতস্ব 
সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে কার্ট ক্ষেত্রে 
তাহার শতাংশের এক অংশও হয় নাই। কারণ 
সমস্ত ভারতে মোট ১০ জন কীটতত্ব বিষয়ক 
সহকারা বৃহিয়াছেন। ইহ] সমুদ্রে বারি বিন্দুবৎ। 
কীট তত্ব, বিভাগের আর একটি, বিশেষ কার্ধ্য 
এড়ি ও তসর পোকার চাষ । পুষা! কৃষি ক্ষেত্রে 
এই উভয় কীট, লাক্ষা কীট ও মধু মক্ষিকার চাষ 
সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ যুক নানাবিধ কীটের রঙ্গিন ছবি প্রস্তুত 
হইয়াছে এবং প্রদর্শনী, বিদ্যালয় ও অন্তাগ্ত স্থানে 
প্রদশিত হইবার জন্য বিতরিত হইয়াছে। বস্ততঃ 
পুষার সমস্ত কয়েকটি বিভাগের মধ্যে 'কীটতন্ব 
বিভাগই সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল বলিয়৷ বোধ হয় 
এবং তঙ্জন্য সাধারণে মিঃ ম্যাক্সওয়ল লিক্রয়কে 
ধন্যবাদ ন। দিয় থাকিতে পারেন ন1। | 

ভারতবর্ষে তুলার উন্নতি সাধন অত্যাবশ্যকীয় 
উপলদ্ধি করিয়। ভারত গভর্ণমেপ্ট ১৯৯৭ সালে মিঃ 

০৬ এ এস চে ০ ০০ ৭ চে এপ এট ০৬ ০ হাটি 
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জি, এ, ্যাথিকে পারন কুলাভনববিং নিয়োগ 

করেন.। তাহার কর্তৃত্বাধীনে বিগত কয়েক বৎসরে 

'নিয়লিধিত কয়েকটি উপায়ে তুলার উন্নতির চেষ্ট। 

হইতেছে (১) তুলা বীজ নির্বাচন ও বিতরণ, 

(২) দেশীয় উৎকৃষ্টতর জাতি প্রবর্তন এবং উন্নত 

প্রণালীতে চাষ, (৩) সঙ্কর উৎপাদন ও (৪) 

বিদ্বেশীয় তুল সম্বন্ধে পরীক্ষয। কিন্তু এ পর্য্যস্ত 
ফোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় 
'মাই। ফলতঃ সমস্ত পরীক্ষার ফলে দেখিতে 

পাওয়। যায় যে বিদেশীয় তুলা অপেক্ষা দেশীয় 

তুলার দ্বার তাঁরতের অধিক উপকারের সম্ভতাবন]। 
সুতরাং আমাদের দেশীয় ষে সমস্ত উৎকৃষ্ট তুলার 

জাতি যত্বের অভাবে লুপ্ত প্রায় হইয়৷ আপিয়াছে 

তাহাদের উদ্ধার সাধনই এক্ষণে সকলের মুখ্য কার্য 
ছওয়] উচিত। | 

পুর্ধ্[ক্ত বিবরণ হইতে পাঠকেরা ভারত গতর্ণ- 
মেন্টের.কুষি বিষয়ক উন্নতি সাধনের চেষ্টার সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ অবগত হইধেন। পুষার কৃষি-তত্বানু- 

হী. 

সন্ধানাগার ও কলেজের এখন কেবল শৈশব মাত্র । 

কালক্রমে এইস্থান যে তারতীয় ক্লুধির মহান কেন্দ্রে 

পরিণত হইবে তাহা সকল দেশ হিতাকাজ্ফী ব্যক্তিই 
আশা করেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্ঠ “সফল করিতে 

হইগ্ে দেণীয়ত শিক্ষিত ব্যক্তি বর্ণেরও যথেষ্ট 
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সাভৃতি ও সাহায্য আবশ্তক | পুষা কি কলেজে 
অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য আমাদের ন্যায় নিরর্থ 

দেশে সকলের নাই। কৃষি বিভাগের কর্তী সলিমন্ 
সাহেব বলিয়াছেন ষে বিগত কয়েক বৎসরে সরকার 

পক্ষ হইতে কৃষির জন্য অনেক টাক! ব্যয়িত 

হইয়াছে । এখন ভারতীয় ধনশালী ব্যক্তি গণের 

পালা । পুষা কলেজে অবস্থাহীন ছাত্র দ্িগের 

অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি স্থাপন অপেক্ষা ধনশালী ব্যক্তি 

গণের ধনের সাময়িক সন্ব)বহার আর কিছুই হইতে 

পারে ন। আমর! সলিমন সাহছেরের এই উক্তির 

সম্পূর্ণ সমর্থন করি । কৃষির উন্নতি ব্যতীত আমাদের 
জাতীয় উন্নতির আশা নাই। স্তরাং যাহাতে 

কষির উন্নতির দিকে দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তি- 

গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তাহ। সর্বতোতভাবে 
বাঞ্ছনীয়। 

বঙ্গদেশে এখন এত অশাস্তি 
কেন ? 

বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে এক্ষণে প্রচুর অর্থো- 
পার্জন করিতেছেন। কেহ ডাক্তারি, কেহ কবিরাজী 

কেহ আইন ব্যবসা, কেহব। অন্ত ব্যবসা করিয়। 

আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিতেছেন কিন্তু তাহাদের 

মধ্যে কি সকলেই সুখী! বোধ,হয় অনেকেই 

নন। সেকাহার দোষে? আমর অনেকেই 

ভুলিতে বসিয়াছি যে সুখ অর্থোপার্জনে নহে-_ 
সুখ, সংসাঞ্্র শান্তিতে । সেই শান্তিকি এখন 

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়? 

বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলা'ম ফে“তদূগৃহম 

ক্ষয়মায়াতি। নার্ধ্য যত্র অপুজিত।।1” আরও 

স্মরণ হয় কি? যন্তেকাপি গৃহে নাস্তি ধেন্থ 
বৎসানুপাৰিনী, মঙ্গলানি কুতস্তম্য তমঃ ক্ষয়ঃ | 
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মি 

এসকল মহাবাক্য কহস্থ করিয়াও আমাদের 
কোন জ্ঞানই জন্মায় নাই। তাহা পুথিগতই 

রহিয়! গিয়াছে ।. আমরা বঙ্গনারীকে জগতের 

মাতা, জগতের ধাত্রী, জগতের শিক্ষয়িত্রী__সাক্ষাৎ 

মাতৃমৃত্তী রূপে পুজা! করিতে বিস্থৃত হইয়াছি। 

এখন বঙ্গবধুকে দেখিয়। কবি হয়তঃ গাহিতে সাহস 

করিবে না ১ 

“বুক ভরা মধু বঙ্গের বধুং 

জল লঃয়েযায় ঘরে। 

“মা” বলিতে প্রাণ, করে আন্ চান 

চোখে আসে জল ভরে !॥ 

এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ নিজ বধুকে নৃতন 
সাজে সাজাইতে ব্যগ্র। তীহার্দিগকে দেবী সাজে 

ন। সাজাইয়।, খেলার পুতুল অথবা সংসাজা ইতে 

_ ইচ্ছুক। বধুগণ সুদুর পুষ্করিণী হইতে জল আন! 
দুরের কথা ঘরের সামান্য সামান্ত কাজ গলি 

করিতেও কুষ্ঠিতা, নিজ নিজ সন্তান পালনেও 

অসক্ভা1। তাহাদের কর্তব্য কাজ গুলি করিবার 

জন্য গৃহে, দাস দাসী ও রাধুনি নিযুক্ঞ। সংসারের 
কাজের কথ ছুরে থাক অনেকে এক্ষণে হয়ত নিজ 

নিজ দেহ তার বহনেও অমক্তা, অবিধেয় 

আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত?, পল্লিগ্রাম অপেক্ষা সহর 

বাসে অভিলাধ্ণী, এমনকি নিকট আত্মীয় প্রায় 

সকলকে ছাড়িয়৷ পৃথক ভাবে স্বামীর সহিত সুদূর 
প্রবাস বাসে নিরতা। আমাদেরই দোষে এখন 

আমর] অনেকেই সহরবাসী, জমিদারের জমিদারী 

পল্লিগ্রামে*কিস্ত তাহার বাস সহরে। * সহরের শ্রী 

লইয়। কিন্তু বন্গদেশের শ্রীনহে। বঙ্গদেশ গ্রাম 
প্রধান €দশ। এই গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয় 

সপ শা সপ্স 

শিফন তব রি ক ৪৯ পে পি শা কী 

বঙ্গদেশে এখন এত অশান্তি কেন। 
- পি এ 6 

হইয়াছে । অন্নাভাবে, রোগে, শিক্ষ্ুর অভাবে, 
ধন্মভাবের অজ্যবে, হিংসাঘেধঞ্জনিত দলার্দলিতে 

গ্রামগুলি সর্ব গ্রকারে শ্রীহান হইয়াছে। সহর 

২৩১ 

বাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে পারে। আমাদের ক্ণক্ষেতর 

সহয়ে হইতে পারে, যেখানেই হউক আমাদের 

বাসস্থান কিন্তু সেই পপ্লিগ্রামেই নির্দিষ্ট হওয়! 

উচিত। পপ্লিগ্রাম ব্যতীত কোর্রায় গোয়াল ভর! 

ধেন্ু, উঠান ভরা ধানের গোলা, পুকুর তর] মাছ 

এবং ঘরে ঘরে সহাস্তবদন৷ কুলললনা! দেখিতে 

পাইবে! আজ তোমার বাস গৃহ ভঙ্গন্তপে পরিণত, 
তোমার বাগবাগিচা, পুফরিণী সকলই বন জঙগলে 

পরিপুর্ণ। কষকগণ সুখ, ভুঃখে. আপদে, বিপর্দে 
কাহার নিকট আসিয়া দীড়াইবে এমন লোক 

ধু'ঁজিয়। পায় নু, তাই ত পল্লিগ্রাশের এ ছুর্দিশা। 
তখন কর্ম হইতে অবসর পাইলেম্ট স্বগ্রামে ফিরির়! 

আসিয়৷ সকলে মিলিত হইত, এখন শৈলাবাসগুলি 

ছুটীর সময় মিলনের কেন্দ্র হইয়াছে। আমনা 
সেখানে আমাদের সব অতাব ভুলিয়া আমাদের 

সমস্ত দায়িত্ব বিস্বত হইয়া ক্ষণস্থায়ী আমোছে 

নিরত থাকি। সেই জন্তই আজ বঙ্গের গৃহগুলি 

শিশুর ক্রন্দনে পরিপূর্ণ, শীস্তির পরিবর্তে অশাস্তি- 
যয়। বিশুদ্ধ পায়নী জলের অভাবে, উপযুক্ত 

থাগ্ভাভাবে, ছুপ্ধ ঞ মত্স্তাতাবে আম্মর্দের না আছে 

স্বাস্থ্য, না আছে দেহে বল, ন৷ আছে মনে শাস্তি, না 
আছে মুখে হাসি। আমাদের ঘাহাছিল তাহ! 
সব যাইতে বসিয়াছে সেখুলির পুনব্রদ্ধার না হইলে 

কি বঙ্গের সেই পুরাতন শ্রী আবার ফিরিয়! 
আসিবে। তারতে কত কোটা' বিঘা সুবিদ্ৃত 

চাষের জমি বিগ্কমান সেই .ভারতে গভর্ণমেপ্ট দশ 
পনবট1] আদর্শ কথিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন, 

তাহ!তে কি হইবে! ধনী জ্মিদার সকলেইএক 

বার পল্লিগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করুণ, তাহাদের 
প্রত্যেক বাগান বাগিচা ক্ষেরাদি আদর্শ ক্ষেতে 

পরিণত সুউক, তীহারা চাষীদের .সঙ্গে সাক্ষাত, 

হি তাত ৭ 6৬ চপ তপন এন্ড ভ ₹ ০-৬-০ ৪স২- এসি ৪৬ সরি ও চিনি ক ভান এস ঠো কে ৬ ছি এ 

সম্বন্ধ পাতান তবেত দেশের গ্রক্কত কল্যা হইবে 



* কৃষক মাধ, ১৩১৯ 1). 

সনু হাহা পিন তাহা  ফিরাইয়া পাইবেন। 

কজন লোকের ধতটুকু উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে। 
এই সহর গুলির, মাতৃ ক্রোড় সদৃশ গ্রামগুলিকে 
চুলিয়। থাকিলে চলিবে না। বাণিজ্যের প্রাধন 

ঃ (আডঢ গুলিই সহরে পরিণত হয় কিন্তু বানিজ্যের 

শ্রাধন 'কর্ণকেন্ত্র সেই কৃধিক্ষেত্র গুলি কি ভুলিয়! 
ৃ বা উচিত। 

এই সময় এই অপময়ে যদি আমর! আমাদের 

না নিজ কন্যা ও বধুগণকে “মাতা,” “জায়া” ও 
পৃগিনীর” প্র প্রকৃত কর্তব্যপালনে উপূদেশ দিই এবং 

স্্াহাদিগকে লুসম্তান প্রসবিণী করিতে পারি, যদ্দি 

মরা প্রাচীন পদ্ধতি অন্ুপারে ভক্তিভাবে গাভী 
রিচা নিরত হইয়া শিশুর অকালমৃত্যু নিবারণে 

সুদ হই, ও যদি আমরা আমাদের পতিত পৈতৃক 

স্বীদগুনি পুনঃ সংস্কারে যন্তবান হই, তবে আবার 
ইজামাদের হৃদয়ে যু আশার সঞ্চার হইলেও 

হই পারে। যাহার প্রাণ লইয়। টানাটানি 
তাহার প্রাণে স্বতাবতঃ বাচিবার আশ] বলবৎ 

১ইইয়া' উঠে। €সই জন্য আমরা সত! সমিতি করিয়া 
কিনে আত্মরকষ] করিতে পারি সেই চেষ্টা প্রতি 
(১ 
তি/র8:14:7 
খুনের পে 

স্কিন 

স্তে নী 

ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্ দে গ্রশীত 

কা গ্রন্থথবলী। 
কবিক্ষেত্র (১ম ও২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

করণ র্ (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলক ॥ 
সহ) আল ৯ €৫) 13056 02 1191700 ১৭ 

(*) 7০58০0010৫৩ 1৮ দে)পশুখাদ্য 1০ 
) আু্বেধীয় চা! 1*, (৯) গোলাপ-বাড়ী ॥*, 
পি) সুঁতিকা-তন্ব ১২, (১১) কার্পাস কঞ্ধ! ॥* 
বে উত্যি ক দীন /০__বন্স্থ। পুস্তক তিঃ পিঃতে 

(পাঠাই সদ” জাফিসে পাওয়া যায়। 

& সের সৌন্দর্য্য, সহরের শ্রী ও সমৃদ্ধি লইয়া 

নিয়ত করিয়েছি ] “বি যি বাচিতেই চাই জে 
মরিবার জন্য বাচিবার আবশ্তকতা নাই। কারণ . 
আমাদের যাহাছিল সব গিয়াছে, অতীতের জ্ঞান 

গৌরব সকলই নষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালীর যাহ1 মেদ 
মজ্জ! ছিল সে সকলই গিয়াছে । এখন আমাদের 
জীবনই মরণ গণন| করিতে হইবে । যদি ঝাচিবার 
সাধ থাকে তবে যেন বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালী হইয়া, 
হিন্দু হই বা যুসলমান হই, বাঙ্গলার পল্লীসমাজ রক্ষা 
করিয়! খাটী বাঙ্গালী, সেই পূর্কেরমত অল্পেতৃপ্ত, 
অল্পে সন্তষ্ট, সচ্ছন্দ পল্লীবাসে সুধী বাঙ্গালী হইয়া 
যেন বাচিয়৷ থাকি। এই রূপ চেষ্টাতেই আমাদের 

রোগ শোক দূরে যাইবে, সহজে আহার মিলিবে 

এবং কথায় কথায় পরমুধাপেক্ষা করিতে হইবে ন! 
নচেৎ মভ। কর বা সমিতিই কর কিছুতেই কিছু 

হইবে না এবং আমাদের এই নব সথারিত আশা ও 

একমাত্র ভরসা যে কৃষির সম্যক উন্নতি বিধান 
তাহ সুদূর পরাহত হইবে। 

পত্রাদি। 

শ্রীরমণী মোহন বায়, রাঙ্গামাটি। 

উই পোকার উপাদ্রব 
কষকের ১৩১৫ সালের আবধাঢ সংখ্যার 

প্রকাশিত «উই কীট” নামক প্রবন্ধে আপনার 

আবশ্তকীয় মস্ত সংবাদ পাইবেন। কঃসঃ।. 

গ্রীরমণ চন্দ্র, চৌধুরী, পাহাড় তলী, চট্টগ্রাম ঃ_-. 

' ধুত্বরার চাষ :-- * 
অত্যন্ত হুঃখের সহিত আপনাঞ্চে অবগত করি- 

তেছি যে সুগ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ধর্দমানন্দ মহা- 



পে বংখ্যা | এ 
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চারতী অল্প দিবস রর কাল গ্রাসে সী গা 
ছেন। চাষের সন্বন্ধে সাধারণতঃ এই মাত্র বলিতে 

পার] ধায় ষে বেলে দোয়াাশ এবং দোয়াশ মাটিতে 

হুতুরা উত্তমনূপ জন্মায়; বর্ধার প্রারন্তে বীজ বপন 

করিতে হয় এবং চার] ৫।৩ অঙ্গুপি পরিমিত বড় 

হইলে ২॥০ কিন্ব। ৩ হাত অন্তর ক্ষেত্রে বসাইতে 
হয়। সম্পূর্ণরূপে পরিপুর্ণ পত্র উঠাইয়। ছণয়ায় শু 

করিতে হয়। তাঁহ। ন। হইলে পাত। বিবর্ণ হয় 

এবং সহজে গুঁড়াইয্। যায়। ধৃতুব। কিম্বা আপনার 
দেশ জাত অন্যান্য ওধধার্ধ ব্যবহৃত গাছ গাছড়ার 

সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ওবধ 

(বক্রেতা বটকৃষ্চ পাল এও কোম্পানির নিকট 

পাইতে পারেন। আমরা আপনার লাম তাহা- 

£দগকে প্রদান করিলাম । ক্কঃ সঃ। 

উই | 
[ উইএর প্রতিকারের প্রকত উপায় উইএবর 

ব।স। একবারে ধ্বংস কৰ1। কিন্তু অনেক সময় 

যে স্থলে উইএর আক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়, সে 

স্থান হইতে উইএবু বাসা অনেক দুরে অবস্থিত। 

বে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে একটি পরিবারস্থ 
অর্থাৎ এক চীপির অন্তরস্থ সমস্ত কীট মিয়। ধায় 
তৎসযুদায়ই উই নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। করেক 
প্রকারে এই রূপে এক* পরিবারভুক্ত সমস্ত উই 
নষ্ট করিতে পার! যায়, ঘখা--€১) যথেষ্ট জল 
প্রয়োগ্রা ইহাতে কীটসমৃহ ডুবিয়া মরিয়া বায়। 
€২) বাস।"খু ডিয়] অগ্নি এয়োণ দ্বারা খিনষ্ট কর1-_ 
€৩) কাক্বণ-বাই-সল্ফাইড প্রয়োখ _(৪) প্রন্ধক ও 
আসে নিক দম প্রয়োগ । ৃ 

ক্ষেত্র ফপমের উই নিবারণের শুধান উপায় 
ডীপি নষ্ট কর1খ বে স্থলে, চীপি দেখিতে পাওয়। 
যায় না, সেস্থলে চাষের বিশেন্ব প্রণালী অবলম্বন 

ন ৩৩ 

পত্রাণি।। /. ্ ২৩৩ 
শত শত নখ শা শশ্থতিউি- শত ৩ তি লতা সত তম পাপা শপ» জপ আশ সি 

আবশতক। সেচনের জলের (সহিত বিধাক্ত দ্রব্য 
মিশাইয়। দিলে ক্ষেত্রের অনেক উই বিনষ্ট হয়। 

সেচনের জলের সহিত মিশাইতে হইলে যেস্থান 

হইতে জল ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিবে, সেই রূপ স্থলে 
বিবাক্ত পদার্থ ( কঠিন হইলে থলের ভিতর ও 
তরল হইলে টিনে) রাখিয়৷ দিতে হয়,, তাহ! 

হইলে অল্প অল্প মাত্রায় উহা! জলের সহিত মিশ্িত্র 

হইয়। ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গুক্জরাটে আকন্দ, | 
কালজীবর।, নিম ও রেড়ীর খৈল মিশ্রিত করিয়। 

পূর্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করা হয়। কন্ছ তৈল 

মিশ্রণ, স্তানিটধরি ক্লুইড, কেরোসিন অথবা কেরো- 
মিন মিশরণও টিনে করিয়। ব্যবহৃত হইতে পারে । 

শুষ্ক অথবা অসম্পূর্ণতাবে বিগলিত ক্ষের সার 
উইএর খাদ্যা। যাহাতে এ প্রকার সার ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা না হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান 

হওয়া আবশ্তক। বিস্তৃত বিবরণ কম্বক ৯ম খণ্ড 

আাড় সংখ্যা দেখুন। ] « 

মহাশয়, 

আমার খাসাঁর বাড়ীতে অনেক গুলি নিচুর ও 
আমের কলম রোপণ করিয়ছি। সবই [1)0197) 

04716771770 455001011080205 80570070056, 

1১০71018172 ও কলিকাতার অন্যান্ত ভাল চার! 

ব্যবসায়ী হইতে আনিত। উল্ভানটি পাহাড়েন 
উপর ও বর্তমান সময়ে দল ঘাসের ঘ্বার। আবন্ৃত। 
বরাক্রই পরিক্ষার করিয়া দিতে হয়। উদ্ভ।নের 
পুর্ব দিকে মমন্ভই আগর ও পশ্চিম দিকে সমস্তই 
নিচু। আশ্র,চারা রোপণ পর কেবল ২টা মাত্র 
মরিয়া গিয়াছে । কিন্ত নিচু চারা প্রায় *৫ঠী 
অ!গন] আপনি. ও উই প্রকার ঘার! বিন 

হইকাছে। আম্মের চারার জল মেচন ইত্যাবিতে 

এত তদ্বির করিতে হয় ন! কিন্ত ন্চি চ।রা গুলিতে 



ও. | ১ 
সব ছিপ স্এ সা 

৪:৪৬ 

প্রায় সর্ধদ! জল সেচন ইত্যাদি দি হয়। 

তথাপি উই হইতে রক্ষা করিতে প1রিতেছি না। 

সর্ধদ। উদ্কাইয়| দেওয়াও হয়। চারার গোড়ায় 
চতু্দিকের ছাল, প্রথম উই গোকারা খাইয় ফেলে 
পরে জলাভাব্ে চারাটী নষ্ট হয়। আপনাদের 
এমন কোন ওুঁধধ আছে কিযাহ।র দ্বার উইপোকা 

মরিয়৷ যায় অথচ চারার কোন প্রকার অনিষ্ট ন 

গহয়। অনুগ্রহ করিয়া এই প্রতীকারের উপায়টী 

কিয় দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। 
_জ্রীরমণী ম্লোহন রায় । মেম্বর, চট্টগ্রাম এগ্রি- 

কালচারেল এসোসিয়েসন। 

নি পি ভরত লিন 

বাণিজ্যবিষয়ক পুস্তকাগার | 
 গান্ভীবের ছোটলাট সার লুই ডেন লাহোরে 
একটি বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তকাগার স্থাপনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। এ পুস্ঞকাগারে বাণিজ্য সন্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিবরণপুর্ণ পুস্তকাদি রক্ষিত হইবে। কেহ 
ইচ্ছ৷ করিলে এ সকল পুস্তক ্বগুহে লইয়া গিয়াও 
স্সাঠ.করিতে পারিবে | এই ুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠ। 
ও বাৎসরিক ব্যয় তার গধর্ণমেণ্টই রহন করিবেন। 
সইউরোপ ও আমেরিকায় বীমা বিষয়ক এবং 

ব্যাঞ্চের কাজ কর্থ বিষয়ক যে সকল পুস্তকাদি 

প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকাগারে সংগৃহীত 
রষ্্বৈ। পৃথিবীর.তিন্ন তিন দেশের বাণিজ্য দৃতগণ, 
তাঁরতজাত দ্রব্যা্দির কোথায় কিরূপ সঈমাদর 
'তৎসন্বদ্ধে ষে সকল বিবর্ণ প্রকাশ" করিয়াছেন 

স্তাহাও সংগ্রহ করা হইবে। এই প্রস্তাবিত 
পুস্তকাগারটি পাঞ্জাব পর্িক লাইব্রেরীর অংশ স্বরূপ 
ছিইবে কিপৃথক ভাবে প্রতিিত হইয়। ডাইরেক্টর 
'ফ ল্যা য়েকর্ডনের অধীন: হইবে তাহা এখনও 

. খস্রীকিত'হয় নাই] টি শপ শ্ং 

০১7782 না | 

পিয়াল ৮৭০০ 

চন নী 
সপ অপ ০» আরব ৯০০ ও এ ০৯৪: আস -- সপ ১ উস, ১ 

৯৫খি »শ ৭ 

বু তন [জাতীয় স্জী তৈয়ার 
হইবার সময় | 

অনেকেই জাণিতে চান আবু, কপি, কলাই 
সটী, সাঁলগম প্রভৃতি স্জীর কোন্টার ফসল 
তৈয়ারি হইতে কত সময়ের আবশ্তক হয়। এই 
সন্বন্ধে একট বীধাধর1 তালিক। দেওয়] অসম্ভব । 
অনেক গুলি কারণে ফপল কখন ব৷ বিলম্বে 
তৈয়ারি হইয়। উঠে। জমি সরস থাকিলে ফসল 
পাকিতে বিলম্ব হয়, আবার উঞ্ণতা হেতু জমি নিরস 
হইয়া পড়িলে অকালেই ফসল তৈস্থারি হইয়া উঠে, 
আবহাওয়ার উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। 
নাবী জলদি বীজ হিসাবে ফপল গপাকিতে সময়ের 
তারতম্য হয়। চার! সতেঙ্জ হইলে ফল বিলম্বে 
ধরে এবং বিলম্বে পাকে । লাউ কুমড়া গাছে 
ইহা সাধারণতঃ প্রতাক্ষ করা যায়। জমির উর্বরতা, 

ক 

অনুর্বরতার উপর কি! নরম ও শক্ত অবস্থা 
অনুসারে ফসল উঠাইবার সময়ের কম বেনী হয়। 
তবে যোটামুটী যতটুকু কার্যতঃ দেখ। গিয়াছে 
তাহাতে নিয়লিখিত একটী তালিক। দেওয়। যাইতে 
পারে £-- 

আলু ৪৫ হইতে ৬* দিন 
সালগম. .০৮ ৯০,৮৪০ ১ ৫০ ,, 
মূলা ৪০৪ রর ২০ ৩০ ১ 

মটর .. ৪০ *১, ৬০ 9) 

সীম ১৮৪ ৫০ 95? ৬০ ১ 

বাট ৪০. ১) ৫০ ৯) 

কপি | ১০৪ রা ১৩০ ৯ 

লাউ কুমড়া ৃ ১০০ 5 ১৫০ ৭ 
গাজর 9 ৮০ ২ ৯৪০ 

ভুট্টা ্ ০ র্ রি 5? ৩৩৬ ৪৬ ণ৩ 

%* (কোন জাতীয়)' 
€ 

৪৬ 9, 

৮৪ 3) 



১০ম সংখ্যা ] 
৩, ০৮৯০৮স এা-পএ িইডিটি উর রিজন 
শর সত চস তা, ও সখি টি স্টিভ রশ গত মুস্কৃস্যু জান পা রিতু 

ডি 

০০ 
দিতি ক [স্তর কাশি ধক ৬ এ এত 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ | 

বঙ্গদেশে পাটের আবাদ । ৮১৯০৯ 

বঙ্গদেশে পাটের আবাদ যেমন দিন দিন বাড়িতে- 

ছিল এখন প্রতি ধৎসরই কিছু কিছু কমিয়া 

যাইতেছে তাহ! নিয়ের সরকারি তালিক। দেখিলে 

বেশ বুঝা যায়। ূ 
১৯০৫ সাল রর ৫৬৯,৩** একর 

১৯৬৬ 98 ৭৮০১৪৩৩ 95 

১৯০৭ এ ১৩১১৭০৩ 959 

১৪১৩৮ 5? ৩ ৫8৮৭০ ০ রঃ 

১৯০৯ 9) রঃ ৫১১১৫০৬ 5) 

সমুদায় প্রদেশে ১৯,৩২৯,৩৮* বেল পাট উৎপন্ন 

হইয়াছে । একটী বেলের ওজন ৫ মণ। যত পাট 

উৎপন্ন হওয়া উচিত তদপেক্ষা শতকর। ১৬ ভাগ 

কম হইয়াছে। 

পুন্দবঙ্গ ও আসাম পাটচাষের একটা প্রধান 
স্থান, তথায়ও পাটের চাষ কষিয়া যাইতেছে । 

১৯০৫ সালে ৩,৯২৮৩০৭ একর 

১৯০৬ ১) চি ৩,৪৮২+৯০০ 9 

১৯০৭ ৩১৯৭৪:৩০* 9 

১৪৯০৮ 59 ৮০০ ও ২৮৫৬,৭৩০ $ 

৯৯৩০৯ 92 ২১২০ ১১৭০৪০ ১১ 

পূর্ববঙ্গের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর অনুমান 

করেন যে তীহার অধীনস্থ জেল! সমূহে ৫৮৭৭১২০৪ 
বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ, আসাম ও 
বঙ্গদেশে এই উতয় প্রদেশে মোটের উপর ৭,২০৬, 
৫৮৪ বেল পাট জন্বিয়াছে। এ 

অন্তান্ট বৎসুরের সহিত তুলনায় তথাপিও 

শ্ৃতকর! ১২ ভাগ কম। কৃষি বিভাগের বিবরণী 

প্রাদেশিক কি সংবাদ 1, $ 
চি 

হিলল্ডি দল চি চে ৪. চা কাম ৯০ ২ 2 পচ স্মিত ৬% ₹ 

২৩৫ 
পর আক লাশ ০০ পপ স্ ০০০ 

উি ০৮৬৮ উট ও নাজ, ভা জা সি পু জপ অপ টি এ. *৯ যতি ৮১ 6 

নন্জতে। ই 

পাঠে জানা বার যে এতদ্বাতীত নেপালে লিগ 
বর্ষে ৪৮১৮০ বেল, উত্তর ভারতে ৬,১০০ বেল, 

এবং মান্্াজে ৯০০ বেল পাট ৪জন্মিয়াছে। ১৯৯৮ 

' গালে কষি বিভাগের হিসাবের সহিত বঙ্গীক্ন- বণিক 

সমিতির হিসাবের মিল হয় নাই। তাহাদের, 

বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১ল! জুল।ই ১৯৮ হইতে, 
৩০ জুন ১৯*৯ পর্য্যস্ত ৪,৬৩,৬১১ বল খিদেশে, 

রপ্তানি হইয়াছে, এখানে যে সকল চটের কল, 
আছে তাহাতে ৩,৬৪৯,৮৪৫ বেল এবং দেশের: ৎ 

অন্যান্য ফার্ষ্য ৫০০,৯০০ বেল ব/য় হইয়াছে। এই. 

হিসাবে ৮,৭৮০,৪৫৬ বেল পাট ১৯০৮ সালে উৎপন্ন: 

হইয়াছিল। কৃষি বিভাগ অন্থ্মানু করিয়াছিলেন; 

যে ১৯০৮ সালে ৬.৩৯৯,৫০* বেল মাত্র পাট উৎপন্ন 

হইয়াছে। কৃধি বিভাগের, ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের 
উদ্বত্ত পাঁটের পরিমাণ ঠিক অনুমিত না হওয়ায় 

ধ্ররূপ উভয় হিসাব গরমিলের কারণ বলিয়া তিনি 

অনুমান করেন । তিনি আরও বপ্লিয়াছেন যে অনেক 

নাবী পাটঞজল অভাবে পষ্ঠাইবার ও কাচিবার 

অস্থধিধ! হেতু নষ্ট হয় কিন্তু ১৯*৮ সালে দৈবক্রষে 
নদী, খাল, বিলে জল বাড়াতে নবী পাটের 
পরিমাণ অনুমান অপেক্ষা অনেক আক হইস্সাঁ 
ছিল। যাহাইহউক মোটের উপর কিন্ত উৎপন্ন 

পাটের পরিমাণ বৎসর বৎসর কগ্তিতেছে ; ইহা 

দেশের পক্ষে স্ুত কি অন্ভুত এ বিষয়ে অনেকের 

অনেক মত আছে তাহার সত্যঃসতট নির্ধারণ কর! 
আমর! এনস্থলে যুক্তি মনে করি ন|। এর 

: 

পূর্ববঙ্গ ও আসামে হৈমস্তিক ধ ধন্য 
১৯০৯-১০ | বর্তমান এতৎ প্রদেশে আবহাওয়া 

রায় সকল সময়ই হৈমস্তিক ধান্য আবাদের অসথরুল; 
বলির্তে হইবে । মধ্যে আইখিন: মাসের:ঝড়ে এব. 

অগ্রহাক্বণ মাসে পোকার -উপদ্রখে কিছু ক্ষতি, 



ছি 

হইলেও উক্ত প্রদেশের কি বিভাগের ডিরেক্টর 

অনুমান করেন যে বর্তমান বর্ষে উক্ত অঞ্চলে ষোল 

আঁনার উপর ফসল ছন্নিয়াছে। একর প্রতি ৯ 
হদার ধান জন্মিয়ছে বলিয়৷ ধরিলে উৎপন্ন ধান্টের 
পরিমাণ ১১৭৬০৭+২** হনার হইবে বলিয়। আশ! 

কর] যায়। বিগত বৎসর অপেক্ষ। পরিমাণে 

শত করী ৩৭ৎতাগ অধিক ইহা নিশ্চয়ই স্থথের 

বিষয়। কিন্তু প্রবাদ আছে যে শন্তঞ্চ গৃহমাগতম্, 

অর্থাৎ গৌলাজাৎ না হইলে বিশ্বাস নাই। এই 
পোৌঁধ মাসের জলে ২৪ পরগণায় অনেক জায়গার 
পাকাধানে মই দেওয়/হইল। ক্ষেত্রস্থ কাটাধানে 
জল পাইয়। কল বাহির হইয়। অনেক ধান নই 
হইল এবং গরুর থাগ্ত খড়ও অনেক নষ্ট হইল। 

বঙ্গে তিলের আবাদ ।--১৯*৯। সম্বল- 
পুরই [তিল চাষের প্রধান কেন্দ্র, প্রায় সমুদয় 

্রদেশের অদ্জেক তিল এই খানেই উৎপন্ন হয়। 
এবারে অনুমান এখানে আঠর আন ফসল 

হইয়াছে । অন্ঠান্ জেলায়ও ফসল আশাগ্রদ 

হইয়াছে ? খুলনা, গয়া, পানা, তাগলপুর, বানের 
গ্রভৃতি ৭টি জেলায় ষোল আন! ও অপরাপর ১৩টী 

জেলায় বার আনা হইতে পোনের আন। তিল 

জন্মিয়াছে। কেবল বশহরে ছয় আনা মাত্র ফসল 

আশ! কর! যাঁয়। বিগত বর্ষ অপেক্ষা তিলের 
আবাদী এমির,পরিমাণও অধিক ; বিগত বর্ষের 

জমির পরিমাণ ১৪৭১*০* একর, ১৯*৯ সালে 
১৯৩,৫০০ একর । বৰ 

গড়ে একর প্রতি ৪4 মণ তিল উৎপন্ন হইয়াছে 
_ধৰিয়। লইলে মোটের উপর জলগ্দি ও নাবী তিল, 

| ছুই একক্রে ৩৩,৬** টন উৎপন্ন হইয়াছে । বিগত- 

ঘর্ষের উৎগঞ্গ তিলের পরিমাণ ২১,১**টন মাত্র। 

একটন বঙ্গদেশের ওজনে প্রায় ২৭ মণ । 
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মাঘমাসে বঙ্গের চাষাবাদ | মাধ: মাপের 
প্রথম হইতে বৃষ্টিপাত হয়, নাই। হৈমস্তিক ধান্ত 
ঝাড়া ও মাড়া হইতেছে। বিগত গৌধমাসের 

বৃ্তে কোথাও কোথাও অগ্ভপিও ধান কাটার 

বিলম্ব রিয়াছে এবং কতক কতক ধান্ঠ নষ্টও 

হইয়াছে। নদীয়া, দাঞ্জিলিং, আঙ্গুল ও মুর্শিনাবাদে 
আশু জাতীয় তৈল শন্ত ও কলাই আহরণ কার্য 

চলিতেছে । আধ মাড়াই হইতেছে ও চাষাগণ 

জমি চবিয়া, মেরামত করিয়। পরধর্তা ফসলের জন্য 
প্রস্তত হইতেছেন। যে সকল রবিখন্দ এখনও 
ক্ষেত্রে আছে তাহার অবস্থা গ্রায় সর্বাব্রই তাল কেবল 

দারবঙ্গে ছোলাতে পোক। লাগিকর়াছে। বর্ধমান, 

বালেশ্বর, হাজারিবাগ এবং রাচিতে মোট 

চ[উলের দর চড়িয়াছে কিন্তু মেদিনীপুর, হাওড়া। 

২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদ/বাদ, কটক, গয়ী। 

চম্পরাণ, মুঙ্গের, আহ্ুল ও মীনভূমে চাউলের দর 
কমিয়াছে। মেদনীপুর, নদীয়া, গয়, মজঃফরপুর, 

মুঙ্গের, পুণিয়া, সাওতাল পরগণা, সম্বলপুর এবং 

পালামাউরে গবাদি পশুর রোগাক্রমণের কথ৷ 
শুন! ধাইতেছে। সমগ্র প্রদেশে পশ্তখাদ্য ও পানীয় 

জলের সন্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। 

সার-নংগ্রহ। 

তেতুল। 

তেতুল আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া 
থাকে। ইহার পরিমাণ এতই অধিক যে ইহার, 
চাষ সতন্ত্র করিতে হয় নাও করিবার প্রয়োজনও 
নাই। অধিকাংশ লোকই প্রায় প্রতাহ তেঁতুল 
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তক্ষণ ৭ করি ধাকেন। | কিনব" কেবল অনয সংখ্যক 

লোকই ইহার মধ্যে কি কি পদার্থ আছে জানেন। 

যাহ। প্রত্যহ খাইতে হয় সে দ্রব্যট। কি তাহা সকল 

শিক্ষিত লোকেরই জানা থাকিলে তাল হয়। 

অনেকই জানেন যে. তেঁতুগে তাতরিক এসিড 
(12181105010) আছে এই জন্য ইহ অয্রঃ 

কিন্তু ইহাতে তাতণরিক এসিড অপেক্ষা সাইটি,ক 

এসিড (01610 2010) অনেক বেশা আছে। 

এতদ্ব্যতিত ইহাতে জলিক এসিড ( ৮119 8010) 

এসেটিক এসিড (790110 9910), চিনি ইত্যাদি 

আছে। 

অনেকেই বোধ হয় লক্ষ করিয়া দেখিয়। 
থাকিবেন যে তেতুল 11)99001)10, আরও দেখিয়! 

থাকিবেন কোনটা কম কোনটী বেশী। ইহার 

কারণ এই যে ইহার মধ্যে যে ম্যালিক এসিভ 

আছে তাহা খুব 117£70:001)1৫ এবং এঁ ম্যালিক 

এসিড কাচ। তেতুলে বেশী তাগ থাকে । অতএব 

যে ত্তুলে অপকের ভাগ বেণী থাকে তাহা তত 

বেশী 17080500110 । 

ধর্মটী আছে। 

তঠেতুলে এক প্রকার 91১07%০ এর ন্যায় ছোট 

ছোট পদার্থ আছে তাহা উত্তিদ্র ০1101951 

উপরোক্ত দ্রব্য গুলি ইহার,সহিত জড়িত থাকে। 

ইহার স্বাভাবিক রং তেঁতুলের বর্ণের ন্ায়। 
বৈজ্ঞানিক পরিক্ষা করিতে হইলে ইহাকে নিয় 

লিখিত রুপে পরিষ্কার করিতে হয় প্রথমে 
শতকর] ১* ভাগ ব্রেমিন, (1)101711)৩) এব. 

জল দ্বারা, শিন্ধ করিতে হইবে; *পরে ছণাকিয়। 

লইয়া! শতকর]1 ২* ভাগয়্যামোনিয়ার ( ৮12001018 ) , 

জল: দ্বাপ1| ১* মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে; 

ইহ।তে ল্পূর্ণ পরিষ্কার হ'় না। এরূপ আবার 

 সার-সংগ হ। 

স্থতরাং প্রধানতঃ ইহাতে 

ম্যালিক এসিড আছে বলিয়া ত্েতুলের এই 

সী 
০:8৪ 

ম্পস্তুস্ ুস্ ডি শক পি) ১ ০৯ পথ সম পল খুব 
স্পা শশী ৩ 

5 ০৭ ০৯ 

সপ পি তি ০৩ ৭ পপ বিজ 

শশী শি তক ৮-. ০: 

মদিজা রি পরে £01810171% র ছার: য় পর 

সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতেও ধদি নাহয় তবে 

তিন বার করিলে নিশ্চয়ই পরিফ্(র হইয়া যাইবে। 
এই ০6]101059 অন্যান্ত সাধারণ উত্তিদ 06৫11011030 

অপেক্ষা বিশেষ স্বতন্ত্র নহে। একটা অণুবিক্ষণঘন্ত্ 
যাহার দ্বার। দ্রব্কে ২** গুণ বড় দেখায় তাহার 

ঘার! দেখিলে প্রত্যেক আসকে (89 এক 
একটী ফিতার মত দেঁখায়। ইহ! দেখিতে স্বচ্ছ ও 

মধ্যস্থলটী সরু সরু 1, এর জালের মত দেখায় ।* 

এ ফিতর দুই প্রান্তে ছুইটা ঘন পাড়ের ন্যায় 
আছে; এই পাড়ের ধার গুলি £বশ পরিষ্কার 
করিয়। আঁক মিহে। এই গাড় হইতেই যেনঞ্র 
মধ্যস্থিত সরু 1১০ গুলি বাহির হইয়াছে। ইহার 
প্রস্থ প্রায় '৫ 10011100106 দেখায়। ইহার থগণ 
(50001011) ঠিক ৪এব ন্যায় দেখায়। এই হানি 

হইতে কাগজ তৈয়ারী হওয়। কিরূপ সম্ভবঃঅসম্ভব 

তাহ। পর পত্রে প্রকাশিত হইবে। 

নিয়ে তেঁতুলের মধ্যে উপরোল্লিতি কতকগুলি 

দ্রব্য কত পরিমাণে আছে তাহ! লিখিত হইল ;- 
(91111000101 ১ শত করা টি? ভাগ 

1:811121110 নি ১৯ 93 ্ 

10(783010) 1)1(61-117119 ৩--১ 9১ 

১09: রি ঃ8 :১২--৫ 2. 

01011607010 5০, 5 | ৫ 510?) 

এবং সহজ পাপ্য ০011001980, শত করা ৪৫. 

ভাগ। ক 

শ্ীজিতেন্দ্র নাথ রক্ষিত। 

১৬৬) বছুবাজার রী, 
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বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 
্ ০ 

লবণের কাট তি।_-বিগত এপ্রিল মাস হইতে 

ডিসেম্বর মাস পর্য্স্ত নয় মাসে ভারতে ৩২৪, 

৮৮,০* মণ লবণের কাটতি হইয়াছে, তৎপূর্ব 

ধৎসর ও সময়ে ভারতে মোটু ৩,২৯,৯৯.০*০ মণ 
,লবণের কাটতি হইয়াছিল।  ম্ুতরাং দেখা 

যাইতেছে, আলোচ্য সময়ে ভারতে লবণের কাটতি 

অতি সামান্য পরিমাণে. কমিয়াছে। দশ বৎসর 

পর্বে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস.পর্্যস্ত নয় মাসে 
ভারতে ২৬,১৭২*০ মণের অধিক লবণ বিক্রীত 

হয় নাই। লবণ শুক্ক হ্রাস করিবার পর এ দেশে 

লবণের কাটতি যেরূপ বাড়িয়াছিল, তাহ। প্রায় 

_ একরূপই আছে। 
€) ৮৪225 

প্রাদেশিক সমিতির শিল্পবিবরণী।_ চারি 

বৎসর ধরিয়! যে স্বদেশী আন্দেেলন ভারতীয় সম।জে 

প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এক্ষণে ছুই 
এক কথ! বলা প্রয়োজন । আমার মনে হয়যে 
কোন বিবেচক ইংরাজই এই আন্দোলনের নিন্দাবাদ 

করিতে পারেন না। এই প্রদেশের, শিল্পো্গতির 

সম্বন্ধে মাননীয়, মিঃ জে, জি, কমিং যে রিপোর্ট 

দদিপ্লাছিলেন, তাহাতে তিনি অনেক আশার কথাই 
বলিয়াছিলেন। ' ২ পরগণার সম্বন্ধে তিনি 

বলিয়াছিলেন যে, যে সকল কারখানায় বড় বড় 
কল কঞ্জার প্রয়োজন, ,সেই স্কল কারখান। 

. ইংরাজের মূলধনে পরিচালিত হইতেছে। গবর্ণ- 
 মেক্টুই : ইছাপুরে, কাশীপুরে,  কাচরাপাড়ায়, 
৫লিয়াঘাটায়, শিয়।লদহে, চিৎপুরে, খিদিরপুরে, 
আলিপুরে ও ভবানীপুরে, অস্ত্রশস্ত্র রেলওয়ে, 

গরিখেয় ও টেলিগ্াফের দ্রব্যাদির জন্ত বড় বড় 

কবক-- মাঘ ১৩১৬ | 
নন রানা করার ৭ লি ক এসি এ এট তত পতি তত (সি জি এ ৯ ক জা শা ৯5 

£ দা খণ্ড 
শর চি ডি কত এ জি তা ১ ৮৮ ৩৬ লে টি, এ এন চস লাল শা ও পে ভি 

কারখান। খুলিয়া! নেক দলবীকে পোষণ 
করিতেছেন। 

এই রিপোর্টে আমর] দেখিতে পাই যে, এই 
জেলায় গালার ২টী, কাগজের ২টী, বরফের ৩ণী, 
সাবানের ১টী, চিনির ১চী, রেশমের ১টী, সোরার 
১টী, পাথরের ১টী, গ্যাসের ১চী, দড়ির ২টী, 
ময়দার ১টী, গোশালা ১টী, গাড়ী তৈয়ারীর ১টী, 
চামড়ার ১্টী কারখানা আছে। তাহার পর 
ট্রামওয়ের কারখানা! ৩টি, ডকইয়ার্ড ২টি, লৌহ ও 
পিতলের কারখানা ১৩টী, তৈলের কল ২২টী, 
তৈলের ভিপো| শটী, পাটের ৩৩টী, তুলার ৬্টী, 
পাটের প্রেস ১১টী, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্প 

১টী, ইলেকটি,ক ওয়ার্কৰপ ১টী, ইলেকটি,ক 
সাপ্লাই ১টা ও রাসায়নিক ত্রব্যািব ১টী কার- 
থানা আছে। ইহা ছাড় টালিগঞ্জে দেশা- 

লাইয়ের কারখানা, উপ্টাভিক্গায় কালির কারখানা, 

বাগমারীতে পেন্সিল ও বোতামের কারখানা, 
এরোরুটের কারখান। (বেহালার নিকটেই ), 

দমদমায় বিস্কুটের কারখানা আছে। ভায়মগ্ড- 

হারবার, খড়দহ, পানিহাটি ও শুকচরে যথেষ্ট যাছুর 
তৈয়ারী হয়। বারাসাত মহকুমায় চিকণের কাজ 

যথেষ্ট হয় এবং কাওড়াপুকুরে সতরঞ্চিও যথেষ্ট 
পরিমাণে হয়। এই সকলের অধিকাংশই স্বদেশী 

আন্দোলনের ফল। 

কিন্ত ইহাতেই আমাদের সন্তষ্ট থাকা অনুচিত । 

নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্য এখনও বিদেশ হইতে 

আসিতেছে; সেগুলিও এইখানেই তৈয়ার করিতে 

হইবে । শ্বদেশী আন্দোলনের ফলে কয়েকটি দেশী 

,ব্যাঙ্কও হইয়াছে । এ সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের 

বলিবার আছে । অনেক ইংরাজই এই 'আন্দো- 

লনের উপর বিরক্ত । তাহার তদস্ত করিলেই 



জগত 

কর। 

১ম সংখ্যা ।] 
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সরা উরে. যে, মি 'জানদোরনের 

পুর্ব হইতেই ইউরোপের অন্ঠান্স দেশ বিলাতী 
দ্রব্যকে বাজার হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়া- 

ছিল। শীতবস্ত্র, পেন্সিল, দেশলাই প্রভৃতি, অন্যান্ত 
দেশ হইতেই আসিতেছে, বিলাতে প্রস্তত এই 
সকল দ্রব্যের প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। 
সুতরাং ভিন্ন দেশের বাণিজ্যের গতিরোধ করিয়। 

এ দেশে এ সকল দ্রব্যের উৎপাদন করিতে দেওয়। 

কি সঙ্গত নহে? হিতবাদী। 

যাজপুর প্রদর্শনী ।- উড়িদ্যার পুরাতন রাজধানী 
যাজপুরে বিগত ২২শে জানুয়ারী তারিখে বিভাগীয় 
কমিশনার মহোদয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
সম্পন্ন করিয়াছেন। ক্ষিবিভাগের ডাইরেক্টার, 
কটকের কলেন্টার এবং ল্যাও্ড রেকর্ডের ডাইরেক্টার 
উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী মনির 
উড়িষ্যার কৃষি ও শিল্প সম্পদ সম্ভারে সুসক্জিত 

হইয়াছে । কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার 
মহোদয় প্রদর্শনী দেখিয়। বলিয়াছেন, তিনি এ 
পর্য্স্ত ভারতের পল্লী প্রদেশে যত প্রদশনা 
দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে যাজপুরের প্রদর্শনী শ্রেষ্ঠান 
আর্ধকার করিয়াছে । উড়িষ্যার গুজরাট বাজ্য 
ও অন্তান্ত রাজ্যের জনগণ প্রদর্শনীতে শিল্প ও কৃষি 
সঞ্ডার প্রেরণ বিষয়ে গ্রতিযেগিতা করিয়াছেন । 
প্রদশিত দ্রব্যের মধ্যে কটকের কারুকার্য, 
মঘুররভগ্গের ও মুশিদধাবাদের রেশম, কৃ্চনগরের 
সৃম্মর় পুত্তলিকাদি, শ্রীরামপুরের তাত, খাগড়া ও 
যাজপুরের ঠতজস পাত্র, উৎকল ট্যানারির চম্মশিল্প, 
উড়িষ্যার তৈলচিত্র, যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়ার 
'জারুশিল্প, গুলনগরের কাপড় এবং কটক্লের হাতীর 
দাতের কাজ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । কৃষি 

দ্রব্যের মধ্যে বনজাত বহু দ্রব্য প্রদশিত হইয়াছে | 

ূ কাঠগোরায় আগুণ।_বিগত *৭ই মাঘ 
বৃহস্পতিবার নিষ্কতলা ঘরমাহাট। স্ীটস্থ কাঠগোলায় 
অগুণ লাগির। ৭৪টী গোলা সমস্ত কাণ্ঠ ভন্মীভূত 
হুইয়াছে। আমাধিক -৫* লক্ষ“টাকার কাঠ নষ্ট: 

বিবিধ সংবাদ ও ব্য, ্ 

জলের ফলে বরফ জমিয়। গিয়াছিল। 

২৩৯ 

হইমাছে। স্ঞঙ্জ সেপুণ কারি: দর কলমশঃ 

বাড়িতেছিল। বোধ হয় কিছু দিনের জন্ত বাগারে 
কাচ্ঠ দুর্দুণ হইবে। 

পপি 

তুষার পাত ।--'বেনুাচস্থান গেজেটে? প্রকাশ 
--“গত ৭ই মাঘ বৃহষ্পতিবারে প্রাতঃকাল হইতে 
সমস্ত রাত্রি পরাস্ত কোয়েট। সহরে অবিশ্রান্ত তুষার 
পাত হইয়/ছে। রেলপথ তুষারে আবৃত হইয়! 
গিয়াছিল; সুতরাং এ দিন করাচী মেলযাইয়া, 
পৌছিতে পারে নাই। সহরের পয়ঃপ্রণ।লী এবং 

প্রায় তিন 
দিন পর্য্যস্ত সহরে জল সরবরাহ গহয় নাই ।” 
গত ১৭ই জান্ুয়ীরি তারিখে পঞ্চনদ প্রদেশের 
বিলাম নদীতেও অত্যন্ত তুষারপাত হুইয়। গিয়াছে । 
তুষার পতনের ফলে, নদীর জন প্রায় আট ইঞ্চি 
পরিমাণ বদ্ধিত হইয়াছিল। ঝিলম নদীর উপর 
'কুশব? নামক একটা সুর নৌ-সেতু অছে। 
এই তুষার পতনের ফলে উক্ত সেতুর বাষ্ট্রসখান। 
বোট ভাপিয়। গিয়াছে এবং এই তুষারপাত 
হেতু অনেক শঙ্ত হানী হইয়াছে 

গল শি সদ সপ 

আফগনিস্থানের মহিমান্বিত অধিপতি নিজ 
বাক্যের আকরিঙ্র সম্পদ সংগ্রহদ্করিয়া শিল্প 
বণিঞ্োষ উন্নতি সাধনে ঘত্রশীল হইয়াছেন, এ 
সংবাদ পাঠক অবগত আছেন। আফগানিস্থানের 
খনির কার্য পরিদর্শন এবং আবিষ্কারের জন্ত 
খনি,বছ্। বিশরদ বিঃ আলেকক্জাঞ্ডার ভার্বিকে 
মনোনীত করিয়। আমীর মহোদয় তাহাকে 
একখানি ফারমান বা নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়া- 
ছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভার্বিন সাছছেব 
আফগাঁনিস্থানে গমন করিবেন | 

কাচের কারখানা ।- মা্রান্জে কাচেম বাসন 
তৈয়ারির কারখান। বসিয়াছে। অতি অন্গদিন 

* হইল এই কারখান! খুলিয়াছে। সেদিন বিস্তর 
সন্তান্ত দর্শ্টকর সন্গুখে কারখানায় জন্বনী মিস্ত্রীর! 
সোডাওয়াটারের. বোতল আর এদেশী 'মিক্ত্ীরা। 
মাঙ্গাগোর ধরণের সাসি তৈয়ার: করাইক়া খুখই 
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রাহাবা লিগ মশিঞজিন এই কারখামাটা 
স্বায়া হইবে। 

০ 

$. টি 

বিহারে শিক্প-প্রদর্শনী ।--বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি 
তারিখে বিহার কৃষি-শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব 
সম্পর হইয়াছে । যেবিবরণী আমরা পাইয়াছি 
তাহাতে বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ 
ওয়ালফোর্ডের্র মোটার নৌক] নির্মাণ এবং ম[ননীয় 
মিঃ মজহরল হকের পঞ্চাশ হাজ।র টাকা ব্যয়ে 
বিহারে চামড়ার কারখান! প্রতিষ্ঠার কথ! উল্লেখ 
আছে। মজঃফরপুরের উকীল বাসভ্তীচরণ সেন 
একটি আম সংক্রান্ত কারখানার প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছেন ।' মেবীর বেতামের কারথানারও 
অনৈকটা উন্নতি. হইয়াছে। শিল্পপমিতি পাটনায় 
পিত্ত ও জান্মীণ রৌপ্যের কারখানা খুলিয়াছেন। 
ইহাদিগের উদ্ষেগেই পাটনায় প্রথম পিস্তল ও 
জার্শাণ রৌপ্যের কারখানা খোল। হইয়াছে। 
বাকীপুরে সাহেবদিগের জন্ঠ সোলার টুপি প্রস্তত 
হইয়াঞ্ছ। সৈয়দ ইয়াস্থফ ইমাম নামক একটি 
মুসলমান তদ্রলোক জল তুলিবার কল প্ররস্তত 

করিয়াছেন। কলটি,মিঃ হাসন ইমামের লোহার 
কারখানায় নিম্সিত হইয়াছে। বিহার অঞ্চলে 
খখড়ির কারখান। চলিতেছে এবং অতি ক্ষিপ্রগতিতে 
ওই শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাইভেছে। প্রদর্শনীতে 
এই রেশমের উৎপাদন প্রণালী প্রদর্শন করা 
ছুইতেছে। বিহারে এরগ্ডের চাঁষের উন্নতি ও 
প্রসান্্র বৃদ্ধিরও চেষ্টা হইতেছে । কিছুদিনের 

 অধ্যে এড়ি ধেশমের চাষ বিহারের সর্বন্ত্র প্রচলিত 
হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। বিহারের কৃষিসভা 
-গুধর্শলী দেখিবার জন্তু ৩-* কৃষককে আহ্বান 
করিয়াছেন এবং ত।হাদিগের আহাবাদির ব্যয় 
নির্বাহার্থ ২** টাকা প্রধান করিয়াছেন! 

বাগানের মাসিক কাঁধ্য । 

' ফান্তন মাস? 
শী বাগান।-তরমুজ, খরমুজ 'শসা, ফি 

রঃ পি যে সকল+*দেশী সন্দী চাষ মাঘ মাসে আরম্ভ 

কদক-_সাঘ, ১৩১৬ | € ৯ম খণ্ড 1 

হইয়াছে, ৭ তহা এ এই মাসে প্রায় শেষ (করিতে টি । 
সজী ক্ষেত্রে জল সেচনের স্ুব্যবস্থ। করিতে হইবে। 
ঠাপা নটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে 
পারিপে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়। 

কধি-ক্ষেত্র ।__ছোলা, মটর, যব, শরিষা, ধনে 
গ্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়। 
গোলাঞ্জাৎ কর! হইয়াছে । এই সময় ক্ষেত্র সকল 
চষিয়। ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রন্থৃতি শস্োর ন্ঠ 
তৈয়।রি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় 
বসান হইয়। থাকে । 

ফলের বাগান।__ফলের বাগানে আম, লিচ, 
লকেট, পিচ প্রভৃতি ফল-বৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থ। 
ছাড়! অন্ত কার্য নাই। 

ফুলের বাগান।_-এখন বেল, জুই, মন্লিক। 
গ্রভৃতি ফুল গাছের গোড়! কোপাইয়। জল সেচন 
করিতে হইবে । কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ 
গুলির তদবির না করিলে জলদি ফুল ফুটিবে ন|। 
জলদি ফুল ন! ফুটিলে ফুলে পয়সা হইবে ন1! 
ব্যবসার কথা ছাড়িয়। দিলেও বসন্তের হাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না। 

এই সময় টবে রক্ষিত পাতাধাহার, পাম প্রভৃতি 
ও মূল ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়? 
দিতে হয়। 

পান চাঁষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় 
পানের ভগ। রোপণ করিতে হয়। 

বাশ ঝাড়ের তলায় পাতা পড়িয়। সঞ্চিত হর 
আছে, সেই পাতায়, এই সময় আগুন লাগাইয়। 
পোড়াইয়৷ দেওয়া কর্তব্য। সেই ছাই বাশের 
গোড়ায় সারের কার্ধ্য করে, এবং নিয়-বঙ্গে যেখানে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক সেইখানে এই প্রকার 
বহুদৃরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের” শ্বাস্্যোন্নতি 
হয়। 

বাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় 
উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন 
দ্বার পৌঁড়াইলে এই ঝার্যের সহায়তা হয়। 
পুকুরের পাক মাটিতে ৰাশের খুখ বৃদ্ধি হয়। 
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না এবং জন্মিবার পরে .... 
ব্যবহার করিলে সঙ্গর 

নিবারিত হয়। চি 
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০ এর ্ ২৮৮২২5স 

১৮৭ 
৮ 

রঃ 

ই ০৮৯ 

ও 

রর 

কি ঢু 

রসি ১৮5 সন ৪ ৭১৯ ফলো সি কাটি পো করা চবি 
ফু 

27 নর রর 
্ এ টু 
ভরি ৩ রহ 

এ মশহ 
স 

পি 



? 80000. 90881808817 01. ৭ 
18008 72171 15 0105702000 ৪0০৮130৫০০1 

4 1011 ০9)1, 11 15001050৮91 01491) 

75 (7৫ 1১01৮ ৫০০] ১ 1৮ 1০৮0] ৯০ 10 

088 2 1)0৮তহ ঠা) 0005007)81116 911008002০1 

£81)1] 18 11101) 277৫ 119 71711] 

.: 1030710178070৮৮ 01), 

21001707011) 

[১1১10] £১.-8.-1)92. [ত 149. 

ল্লাঞ্ধানলালী ॥ 
 অর্ধোৎষ্ বুল গন্ধ কেশ তৈল । 

্ রাধারামীর গন্ধ অতুলনীয়। ইহ! প্রত্যহ 
খ্যবহার করিলে শরীরের সমস্ত যন্ত্র সকল সুস্থ 
থাকে । ইন ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয় ও 
২. চুল পড়া নিবারিত হয় ও চুল ব্বদ্ধি করিতে ইহার 
“অসাধারণ ক্ষমতা । শিশি৭* ভজন ৪॥০ টাক]। 

.. শ্ীবিজয়বসন্ত ঘোষ, পারফিউমার | 
4৮১ নূং কর্ণওয়ালিস স্রাট, কংলকাত!। 

চে 

০ ফ্রেগুপ এগ কোং । 

-.. অনোহারী সব্বপ্রকার দ্রব্য উচিত মূল্যে সর্বা- 
এস্থানে সরবরাহ কর হয়। অর্ডার সহিত এক- 
+ চতুর্থাংশ মুল্য আরগ্রম দেয়। অর্ডার পাইলে.মাণ 
'র্পাঠাই, কিছুমাত্র বিলম্ব কর! হয় ন1। আবশ্তাকীয় 
দ্রব্যের ঘূর পত্র হ্বারা জানান হয়। মফঃস্বলবাসীর 
“কিদ্নুপ স্থুধিধ। ও সুযোগ একবার পরীক্ষ। প্রার্থনীয়। 
নি স্বতন্ত্র কমিসন দেওয়া হয়। 

.  হোলিসেল এপ্ড রিটেল ডিলাস”। 
৯ ১ ১ নং রাজার লেন, 'মেদুয়াবাঙদার স্বীট, কণিকাত] | 

টানি কা হত ন 4 রি তত রঃ হি রা না - মি টি এ 
ৃ রঃ - ৫ ১: রঃ রর ৃ ৃ 

এ হি ২, ১৪ রঃ চু তত রি রঃ * ূ ৭ রব ০ মি টু ৃ পাত 3 ০০ ত ্ 

৪, লন ্ে পট ঢু তা জি ? নর 2, - ৃ 

নর না ০ বু রি 

পিল ৩০ পি প্র ্ ই শু 

হর [নিন টেশ ছি লিন, 
্ শখ চি রি রি | স্ত্রী পের রজ$ ও শুক্র জলদি বিজি ডি 

ও তজ্জনিত ব্যাবিসমূহ ির্ম,ল করণক্ষম এবং স্থাস্থা 
ও শক্তি.সথাারক। 
টাক মাত্র । 

যিনি আমার হি [লিফিত ঠিকানায় আপনার 
নাম ধাম পাঠাইবেন, হাহাকে কলিকাতা পুলিশ 

মুল্য ৩২ বটিকার কোট এক 

কোটের মোক্ুদমা হইতে নির্সুত্ত ও উৎত্ষ্ট পুস্তক 
বলিয়। পরিগণিত 

কামশাস্ 

নামক -একথানি উপযোগী পুস্তক বিন|মুল্যে বিনা? 
ডাকমাশুলে পাঠান যাইবে । 

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী, 
আতঙ্কনিগ্রহ ওষধ(লয়, 

২১৪ নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিক্কাত।। 

ন্কিু ৩ ক্লু 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 

৮৩, হ্বারিসন রোড, 
ব্াঞ্ছ_৪৫, ওয়েলেস্লি স্রীট, কলিকাতা । 

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষধের অন্য উপরোক্ত 
ঠিকানায় লিখুন। 

মজুমদার এও কোং । 
পেণ্টস” ফটো গ্রাফার্স আটিপুস্ এগু 

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্প। 
২২ নং হাসন রোড, কলিকাতা । 

আমাদের কারখানায় থিয়েটারের ছেঁজ 

সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সিন ডপসিন প্রভৃতি 

এবং সফল এক]র অয়েল পেন্টিং প্রতিমুগ্তি 
সুচারুবপে অল্পমূল্যে সম্পন্ন হইয়] থাকে । বঙ্গ 
দেশীয় অশ্বিকাংশ রাজ।, জমিদার প্রন্থৃতি মহোদয়- 
গণের বাড়ীর কাধ্যই আমাদের প্রমাণ। পিনেব 
মূল/ তালিকার অন্য অদ্ধ আনার ডাক টিকিট,সহ 
পত্র লিখুন। . আর সকল প্রকার দেশী বোম্বাই ্ 

দত 

| ছবি ও ফটো বাধাই এবং বিক্রয়ার্থ এস্তত আছে? 
"ম্যানেজার, | 

শ্রীবরদা প্রসন্ন মজুমদার, 1... 
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কষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মানিক পর। 

দশম খঞ্,--১১শ শংখটা 1 

সল্পাদক__আীনিকুঞ্জবিহারী দত, এম, আব, এ, এসু। 

যান্তন, ১৩৯৬৬ £ 

কলিকাতা: ১৬* নং বুবাজ|র হী. ইগ্য়ান গার্ডেনিং এসোসিবেকষন হইতে 
হীবুণ্ত শশাভূষণ মুখোপাধ্যায় কুক প্রকাশিত। 

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ই্াট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়াকস হইতে * 

ই, শ্পিরিটে। দ্বারা মু্রিত। 



ফমলের ক! 1 
(যন্্রস্থ ।) 

পুযা তত্বানুপন্ধান আগারের সহকারী 

কীটতত্ববিদ্ 

যুক্ত টারুচন্দ্র ঘোষ প্রদীত। নিউশ্য 
ফসল নষ্টুকারী যাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপন্তি। 

বৃদ্ধি, নিবারণের উপায় ও 

বিশেষরপে আলোচিত স্থগুসিদ্ধ 
মিঃ মাস্ক ওয়েল লেক্রয় সাহেবের * হগ্িয়ান 

ইনস্কেকট পেস্টস্” ম।মক ওস্কাবলম্বনে লিখিত। 

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে। 

্ অধিকন্তু কীটারান্ত ফসলের ২* খানি চিত্রিত 

হাপটোন চিত্র ইহাতে থাকিবে । 

ঞঙকার স্ন্বন্ধে 

হইয়াছে । 

ফসলের পোকা ঞথন্জে এই পুগ্ুক খানি যে 

নিভান্ত প্রয়োজনীর হইবে এ কথা খপ। বাগল্য 

মাত্র। ও 

ভারতীয় কৃষি সমিতি (77712). 
(১7760161011)0 19601711691) ) হইতে প্রকাশিত 

কাপড়ে বাধাই মুলা ১॥০ টাকা, ডক মাসল স্বতন্থ। 

%.7)._ নির্দিষ্ট সংখ্যক পুন্তক ছাঁপ। হই- 

তেছে, ইতিমধ্যে বহুলোকে পুস্তক খানি চাহি- 
তেছেন। সুতরাং অগ্রিম টাকা পাঠাই'রা নাম 

রেজেট্ী করিয়া বরাখিলে ভবিষ্যতে নিরাশ 

হইবেন না। 

কে, এল, ঘোষ, এফ: আর. এচ.. এস, 

ম্যানেজার ই্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 
১৬২, বঞ্বাঙজজার স্রাট, কলিকাতা! 

ই 

”্ * স্টছি 
৭৮৬ 
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্। 
৮ 

৮. | 

ত রর টি ন্ নে 5 সিরা বন 
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দুই বংসরের গ্যারাণ্টি | _ 
[মন্গুন্দরফুলুট-হাঁরমোনিয়ম 
ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী । 

বিশেষ মজবুত । পত্র লিখলে দরের লিষ্ট 
পাঠাইয়া থাকি । অর্ডারের সহিত ৫৭ টাকা দিলে 
মৃদঃদণে ভি, পি.তে পাঠাইয়া থাকি । 

১ মেট প্রিডখুক্ত ৩ অক্টিভ, ৩ £প ২২২-৩২৯। 
২ সেট ব্রিভযুক্র ৩. ০ ৩ 

সোল প্রোপ্রাইটর. 

জে, এগড এন, এন ঘোষাল, 
হারমোনিয়ম মেকারস্ এও অর্ডার সাপ্লায়ার | 

১৩১ নং বভবাজার স্াট, কলিকাত]। 

ধান ভানাই ও চাউল ছাটাই 
কল। 

চাঁষি গুস্ত ৬০২ টাঁক। মুল্যের কল দ্বার। ব্যবস। 
করিলে ৩০২৩৫ টাক। আয় করিতে পাবরেন। 
ধনাঢ্য ও বাবপার'দিগের জগ্ভ এঞ্জিন ও মোটর 
দ্বার! চালিত ছোট বড় ধান ভান, ঝাড়া, সিদ্ধ, 
শুদ্ধ ও চাউল মাজ17কল পাওয়। যায়। ৩০০০৭ 
টাক কলের মূলধনে খরচ বাদে দৈনিক ২*২1২৫২ 
টাক। লাভ হয়। এই সকল কল আমি হাপন 
করিয়া চালাইতেছি। গ্রাহকগণ প্রতোক কলের 
কাধ্য দেখিতে পাইবেন। ইঠ1 ব্যতীত কাহারও 
কোন নূতন কল আবন্তক হইলে প্রস্তত ও মেরামত 
করিয়। দিয়। থাকি । ₹১* পয়সার টিকিট পাঠাইলে 
ক্যাটালগ. পাঠান হয়। * 

| শ্রীত্রপতি ঘটক । 
মেকানিকৃ। 

সাহাপুর আয়রন্ ওয়াকস. চেতলা সেপ্টণাল 
বোড, আলিপুর ৫পাঃ. কলিকাত]। 

৩৫২৫৫! 



কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মামিকপর। 
২ শপে পাপাপপী। শশী তত শপ ৮ পপ ৭ শশী এপি ৬৮৩৩ ৮৭ 

১০ম খণ্ড । ফাল্গুন, ১৩১৬ মাল। 
৭০০ পনি 

১১শ দংখ্যা। 
ন্প পপর 

গবাঁদির রোগ । 
র গলাফুলা (01811778705 90250101086) 

্রীকুপ্জবিহারি দে লিখিত। 

গলাফুলা ।__এই পীড়া স্থান খিশেষে 

গলঘটু, ঘটোরী, গরকণ্টক প্রন্থতি নামে কথিত 

হয়। | 
রোগ পরিচয় |-_-এই. অতি 

ংক্রামক ও মারাম্মক। বাছুরের, ছোট ছোট 

গোরুর ও মহিষের এই রোগ হয়। সময়ে সময়ে 

বদ্ধ গোরুরও এই গীড়া হয়। মহামারি ৯৫ দিনের 

বেণী খাকেনা। এই রোগে গলা ও জিহব। ফুলিয়। যায় 

এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়। রোগীর মৃত্যুঘটে । এই রোগ 

মানুষের হয় না। প্রধানতঃ এই রোগ মঠ্খগণকে 

আকমণ করে কিন্তু গোরু লিও ইহা হইতে নিষ্কৃতি 
পায় না। ? 

_ কারণ |-_ইহ। বিশেষ বিষ জনিত। বর্ষ। 
কালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব পুষ্ট হয় কিন্তু বংসরের 

যেকোন সময়ে এই রোগ হইতে পারে ।*জল।ৰৃত 

: ভূমিতে ও জল নিঃসরণের *ন্দোবন্ত ন৷ থাকাতে 
৩৯ 

রোগ 

মে ভূমি,কর্দমাক্ত থাকে তাহাতে চরিয়। গোরু 

রোগগ্রস্তহয় | ৃ্ 

রোগের *অন্ুরায়মানাবস্থা | কয়েক 

ঘণ্টা হইতে ৫1৬ দিন পর্য্যন্ত । 

লক্ষণ |-__-অতুযুগ্র অর; গলাফুলা; কর্ণের 

নিয়স্থ গ্রাণ্ডে স্কীতি; লাল! নিঃসরণ; জিহ্ব। 
স্ফীতি; কাশি; কষ্টে শ্বাস প্রথাস নিরুক্ষপ। 

আহারে কষ্ট; নাসিক। ও চক্ষুস্থ আবরক বিল্লি 

নিচয় লালবর্ণ। স্ফীতি বমস্্ঃই বৃদ্ধি পায়) রোগী 

আহার করিতে পারে না; প্রশ্বাসে ভয়ানক ছুর্গন্ধ 

থাকে; জিহ্বা | মূখে বাহিরে ঝুলিয়। পড়ে। জিহন।| 

কালবর্ণ হয় ও গিজ্াতে ক্ষত হয়। নাসিক। হইতে 

হরিপাবর্ণ এক প্রকার করেছ নির্গত হয়। 

লক্ষণ সময়ে সময়ে জিহব।তে গভীর ক্ষত 

হয়। স্ফীত জমশঃই বুদ্ধি পায় এবং মুখ ও গলার 

সমস্ত অংশ ফুলিয়া ায়। এই সমধ্ে নিশ্বাস দ্ধ 

হইয়। রোগীর প্রাণত্য।গ ঘটিতে পারে। এই 

রোগে শ্বঈীত স্থান বেদনাযুক্ত, কঠিন ও উত্তপ্ত হয়। 

চাপ দিলে কড় কড় শন্দচ্য়না। কোন কোন 

রোগীর পাঁও ফুলিয়া যায়। কোন কোন স্থলে 

গল। ব্যতীত মুখে ও পায়ে ফুল। দেখা যায় এবং 

প্োগী মৃদ্ভাবু।পর হয়। এই সময়ে রোগী কৌথ 
পাড়িতে থ।কে ;পেটে বেদন। অনতব করে? প্রস্রাব 



চিলি হয় এবং শিশির ও আমাশয় হয়। 

২৪২ 

রেী 
ভয়ানক দুর্বল ও নিস্তেজী হইয়! গ্রাণত্যাগ করে। 

রোগের ভোগ কাপ ১২ ঘণ্ট। হইতে ১ দিন; ৩1৪ 
ঘণ্টার মধ্যেও রোগী মরিতে পারে; সময়ে সময়ে 
রোগী ৩৬ দিন পর্য্যন্ত বাচে। শতকর। ৯৭টী 

রোগী এই রোগে মরে। তড়ক1 ও বাদল। রোগের 

লক্ষণ্সকলঃপ্রায় এই রোগের লক্ষণের শ্টায় বলির। 

উহাদের সহিত প্রায়ই এই" রোগের ভুল হইতে 

পরে, দশ বার দিনের মধ্যে এই রে[গের প্রাছুর্ভাব 

শেষ হয়। « 

চিকিধসা-_-এই রোগে রোগী এত তাড়া- 

তাড়ি মরে যু কাল বিলম্ব না করিয়া অগৌণে 

চিকিৎসা কর] উচিত। 

রোগী গিলিতে পারিলে নিয় লিখিত ওষধের 

ষে কোনটী খাওয়াইয়৷ বিহিত করাইবে। 

তল (মিঠ1) ॥* অর্দসের | 

শ'ঠ চর্ণ 26 ৫১০ কচ্চ। 

কুনুষ কুম্ুম গরম ফেন... ১8 সের। 
২। লবণ মহ্ %/ ছটাক। 

গন্গক দু চন ০ ১১ 

গুড় (ইক্ষু) 2%/০ ৯, 

শু'ঠ চূর্ণ ২০৪১০ কাচ্চা। 

কুসুম ঘুনুম গরম জল /২ সের। 

অবস্থ। বুঝিয়া নিয় লিখিত ওঁদমধের যে কোনটী 

ফেন ও ছাতুর "সহিত খাওয়াইবে। এ ওষধে 

রোগের আত্যন্তরিক বীঞ্জ নষ্ট হইবে ও রোগী 

একটু বল পাইবে । ও 
১। কান্দলিক এপিড, বা ফিনাইল ১০ কাচ্চ।। 

* দেশী মদদ %ৎ পোয়]। 

,.. ফেল ,**:১৪ সের” 
একবারের ওধধ-_গ্রতি ৩ ঘণ্টা '্সন্তর | 

২। কাঠ কয়লা গড়া /* ছটাক। 

ইষক_ ফাল্তন, ১৩১৯৬। [তম খ্। 
২ শসা শত ৩0 সি 
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রাগে মদ 5৩ পোয়া। 

ফেন ১ সের। 

একবারের ওঁষধধ-_ প্রতি ৩ ঘণ্ট| অন্তর 

৩। তার্পিন তৈল ১৯ কীচ্চা। 

দেশী মদ ১:৮০ গোয়।। 

ফেন ১. সের। 

একব|রের ওনধ__প্রতি ৩ ঘন্টা অস্তর | 
৪ ধুতুর 1৮০ আনা। 

কপূর ১১:4০ আন। 

দেশী মদ %* পোয়।। 

ফেন ১ সের। 

প্রথমোক্ত ১নং ওধধটীতে অনেক স্থলে অধিক 
উপকার পাওয়। গিয়াছে । 

গোগুহে গন্ধক পোড়াইবে। স্ফীত স্থান 
গুলি উত্তপ্ত লৌহ দিয়া দাগাইয়৷ দিলে ফুল। আর 
বৃদ্ধি হইবে ন। কাণের এক পার্থ হইতে অপর 
পার্থ পর্য্স্ত ও চিবুক হইতে গলার পশ্চাৎ অংশ 

পর্যন্ত দাগাইয়া৷ দিবে । পরে এরস্থানে নিয় লিখিত 

ফোস্ক! কারক ওধধের যে কোনটী মালিশ করিয়। 

দিবে। তাধিক গভীর ভাবে স্ফীত স্থান গুলি 
পুড়িয়া গেলে পুঞ্জ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে 
ক্ষতি হহতে পারে ইহা স্মরণ রাখিবে। 

ফোস্কা কারক ওষধ। 
১। তেল! পোকা] « ৮. ১ ভাগ 

মিঠ। তৈল ৬৩ 

মোম ৬ *% 

২। জন্্পালের তৈল নি রা 

মিঠা তৈল ১:১৬ ১) 

জিহ্বায় স| হইলে ১ ঘণ্ট। অন্তর নিয় লিখিত 

ওবধ দিয়! রোগীকে কুলকুচ। করাইবে। 

ফিটকারী 5. তু 

সোহাগা রি 
তোল। 

তোল। 



| ১১শ সংখ্যা রা ভারতের  ছুরবন্থার খা ২৪৩ 
টা রি 8: রঃ রঃ এরা 

গড / ছটা ভারতের ছুরবস্থার কারণ। 
জল ্ /১ ৫সর 

আধ ঘণ্টা অন্তর ওহ্ দ্বারে গরম জলের গিচ- 

কারী দ্রিবে। ভাতের মাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ 

মিশাইয়। রোগীকে খাইতে দিবে এবং খাদ্যের 

সহিত প্রত্যেক বারে /* ছটাক দেখা মদ মিশাইয়] 

দিবে । রোগী খাইতে না পারিলে তরল পুষ্টিকর 

দ্রব্য খাওয়াইয়। দিবে । ওঁষধ খাওয়াইবার সময় 

সাবধান হইবে যাহাতে রোগীর দম আটকাইয়! 
মৃত্যু না ঘটে । 

দ্রম আটকাইয়! গ্রাণ হানির সম্ভাবনা দেখিলে 

পশ্ড চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। 

অনেকে গুহ দ্বর দিয় সংক্রামক বীজ নাশক 

উত্তেজক ওষধ ও পুষ্টিকর বলকারক তরল খাদ 

বস্তর পিচকারী দেয় এবং ইহাতে অনেক সময়ে 

উপকার পাওয়। যায়। 

রোগ হওয়া মাত্রই পীড়িত পশুকে স্থানা- 

স্তরিত করিবে ও সংক্রামক রোগ নিবারক নিয়মা- 

বলী সম্যক রূপে প্রতিপালন করিবে । 

রোগ হওয়! মাত্র রাঞছ্বারে পশ্ড চিকিৎসকের 

জন্য আবেদন করিবে । 
ওসি আত পি পা স্পা পি 

কৃষি গ্রন্থাবলী ৷ 
১। কৃষিক্ষেত্র (১ম ও২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ৯২ (২) সবজীবাগ ॥০ (৩) »ফলকর ॥০ 
৪) মাল ১২ (৫) 11680155০01 181180 ১২. 

( (৬) 1১95০ ০৮10016 1%০, (৭)পশুখাদ 1০; 

(৮) আমুর্ধেদীয় চা |*, (৯) গোলাপ-বাড়ী ॥০। 

(১০) মুত্তিকা-তন্ব ১২, (১১) কার্প)ম কথা ॥* 
(১২) উত্ভিদ্ীরন ॥০- যন্ত্স্থ। পুস্তক তিঃ পিঃ তে 

পাঠাই। "কৃষক" আফিসে পাওয়। যায়! 

তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ আনন” । 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

ী 

প্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত। 

ভারতে ছুত্তিক্ষ নিতা নৈমিত্তিক হইয়া 

দাড়াইয়াছে। প্রতিবৎসর ভারতের ,একস্থটুনে না 

এক স্থানে ছুশিক্ষ গ্লাগিয়াই রহিয়াছে । এমন 

বৎসর গেলনা যে বৎসর হুততাগ্য ভারতীয় বু * 
প্রজা ঘ্অনাহারে মরিলনা। “চির কল্যাণময়ী 

একথ।! 

আর ভারতের পক্ষে খাটেনা। ভারতের এখন 

আর সোদন নাই ভারত এখন ভিথারিরী বেশে 

দ্বারে দ্বারে ঘুষ্টি তিক্ষার জন্য লালাফিত। ঘে 

ভারত এক সময়ে আপন সম্ভানদিগের অপধ্যাপ্ত 

আহার যোগাইয়! দেশ বিদেশে শস্য প্রেরণ করিত 

আজ কিন! সেই চিরউর্বর1 শস্য শ্তামল। অনদায়িলী 

ভারত ভূমির সন্তানেরা "হা অর হ৷ অর” কবিয়! 
জঠরানলে উন্ধত্তবৎ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। 

অঠিথিবৎসল বলিয়া ভান্রতবাসীগণ চিরকাল 

পুজিত ও ধিখ্যাত। 

তারতে ফকুঁষি শিল্প ব|ণিজ্যাপির উন্নতি নাই। 
বিদেশী প্রতিযে/গিতা ইহার কারণ বপিয়। অনেকে 

নির্দেশ করেন কিন্তু ইহাই একমাঞ কারণ নছে। 

ইহার অন্যতম মূল কারণ “অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ” 

অতিরিক্ত হারে সুর, সুদের সুদ, আবার রা 

সুদ গ্রাহণ করিয়া দাত। অধিকতর লাভবান 

হন বলিয়া! ধনশালা ব্যক্তি তাহার সপ্ত অর্থ 

অপেক্ষাকত কম লাভের কার্ধ্য কৃষি বাণিজ্যে 

নিয়োজিত করিতে প্রস্তত নহেন। এদিকে 
অঙিরিক্ত হারে সুদের সুদ তাহার সুদ সহ গৃহীত 

খণের বছ*ণ আদায় দিতে বাধ্য হইয়। লক্ষ লক্ষ 



২৪৪ 

সংসার সর্বস্বান্ত হইতেছে । ভারতে শতকর। 

বর্ষিক ১২২ টাক। হইতে ১৫০২ টাকা পর্য্যস্ত হারে 
সদ এবং তছৃপার পদের সুদ তগসুদদ আদালতে 

পপ 

ডিক্লী হইতেছে এমনকি চুক্তি থাকিলে টাক! প্রতি 

দৈনিক /০ এক আন। হারে স্ত্দও অবাধে ডিক্রী 

হয়। এরূপ অতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণই তাবতের 

সর্বনাধ্ধ ঘটাইতেছে। যে সকল দেশে কৃষি 

বাণিজয।দির প্রীবৃদ্ধি আছে, সে সকল দেশে এপ 

'কসাই বৃত্তিতে সুদ গ্রহণের নিয়ম নাই। ব্যবস! 

ব।ণিজ্যে অঙ্জিত লাভ অপেক্ষ। সুদের হর সে 
সকল দেশে অনেক কম বলিয়াই তথায় খণের 
সাহযো বনুতর শিল্প বাণিঙ্যাদিত উন্নতি কল্পে 
অন্তঠঠিত ব্যাপার হইয়। থাকে এবং শ্রমের 
বিনিময়ে লক্ষ্য লক্ষ্য ব্যক্তি অর্থোপাক্জনের সুবিধা 
পাইয়। থাকে । ভারতে শত করা ৮৬ জন কৃষি- 

জিবী এবং অন্ততঃ ৯ জন মধ্যবিত্ত। ইহাদের 

সংসার খরচের উপযোগী আয় গুনেকেরই নাই, 

উদরান্নের অতাব এবং দৈব বিপদ হইতে ততৎকালে 

রক্ষার জন্য ধণ গ্রহণ তাহাদের পক্ষে আনিবাধ্য। 

খণ দাতা এই সময় সুযোগ মত অত্যধিক সুদ 
এবং নুদের নদ চুক্তি করিয়। লয়। শ্রমের বিনি- 
ময়ে অর্থেপাঞ্জনের সুত্বিধ। থাঁকিপে অনেকেই 

উপান্জিত অর্থ হইতে খণ পরিশোধ করিতে 

সক্ষম হইবে। 
এই বন্তগর্ভঃ ভারতভুমে স্বর্ণ. লৌহ, অত্র, 

তা, ইত্যার্দি কত ধাতু, বু পরিমাণ পাধথুরিয়। 

কয়লা এবং মণিবন্রাদি নিহিত রহিয়াছে, তথ্য তীত 

বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। 

ভরত সন্তান বিগ্য।বুদ্ধি নিপুণত৷ দক্ষতায় অন্য 

কোন দ্রেশনাপী অপেক্ষা নিকষ্টতর নহে। ভারতের 
আবশ্কায় অর্থ এখনও তারতেই মিলিতে গারে, 

৩বে সকলের নিক্ট অর্থ নাই। ব্যবস। বাণিজ্য 

' কৃষক- ফাল্ঠুন, ১৩১৬। 
০৭০. ০৭০১৬ -ল০& এ 2 টে 

[ ১০ম খণ্ড 

ও শ্রম শিল্পা্দির আবশ্তকীয় সর্ববিধ দ্রব্যই যে রূপ 
বুল পরিমাণে ভারতে পাওয়া যায় তদ্রপ অন্য 

কোন এক দেশে পাওয়। যায় ন।। ভারতে শ্রম 

শীল লোকের অভাব নাই। অভাব কেবল শিক্ষা, 

উদ্যম,উদ্েগ, আয়োজন এবং অনুষ্ঠানের । যাহাদের 

অর্থ আছে তাহাদের কেহ কেহ সঞ্চিত অর্থ লৌহ 
সিন্দুকের মধো রাখিয়া স্ুখান্ুতব করিতেছেন। 
কষি বাণিজ্যাদিতে যাহাদের উৎসাহ এবং দক্ষতা 

আছে তাহাদের অর্থ নাই। যদিও সম্প্রতি ধনী ও 

দক্ষদলের সম্মিলন কিঞ্চিংপরিমাণে ঘটিতেছে 
তথ|পি বলাবাহুল্য এই উভয়ের সম্যক সম্মিলন 

ঘটাইতে না৷ পারিলে ভারতের গ।গ্যে অর্থাগমের 

সন্তাবন। নাই। জলাভাবে প্রতি কসর কতশস্ত নষ্ট 

হয়। এ সমস্ত উদ্যেগী লোকের শ্ৃস্তে অর্থ থাকিলে 

তাহার] ম্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই পুঙ্করণী, খ।ল, বিলাির 

পঞ্ষোধার করিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া 

লইত। অর্থাতভাবধশতঃই কিতে সক্ষম হয় না। জল 

সঞ্চিত রাখিবার তেমন ব্যবস্থ। ন। থাকায় হুর্দৎসরে 

শন্তোত্পাদনের ব্যাঘাত ঘটে এবং বৎসর বৎসর 

দুতিক্ষ তারতে অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে । 
অর্থাভাববশতঃ অনেকের উদর পুরিয়া আহার মিলে 

না বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাবে বাস করিবার শক্তি 

নাই, কীজেই, ম্যালেরিয়া, বিস্চিকা, প্লেগাদি মড়ক 

তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়া বংশ লোপের 

হেতু হইতেছে। 
যদ্দি ভারতবাসীকে বাচাইতে চান তবে ধনী 

ও জমিদারগণ সচেষ্ট হউন। যদ্দি একক কেহ 

কোন কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে না চান তবে জাতীয় 

ধন ভাগার হইতে কষি বাণিজোর উন্নতি করে, 

কৃষি সৌকর্ধ্যার্থে বা রোগ নিবারণার্থে খাল 
বিলাদির সংস্কার ও জলাশয় প্রতঠার জন্য অর্থ 
সাহায্য কর৷ হউক এবং ধনতাগুর অখুন রাখিবার 



পিই অংখ্যা। 

জন রা বাসটি ০ 

ন্ট ঠ অর্থ সংগৃহীত হত হইয়া তাহাতে স্িত হউকু। 
ভারতের সঞ্চিত অর্থ যাহাতে শ্রম-শিল্প, কৃষি 

বাণিজ্যাদিতে ব্যয় হয়, এক্টপ ব্যবস্থ।র নিতাস্ত 
প্রয়োজন । ভারতের শতকরা ৯৫ জন ব্যক্তি 

যাহাতে কয়েক জন খণ দাতার কবলে ধবংস'ন] হয়, 
এবং খণ দ|তৃগণ যাহাতে অতিরিক্ত ও অসঙ্গত 

হারে সুদ আদায়ের সুযোগ পাইয়। তাহাদের 

শোণিত শোষণে তৃপ্তিলাত করিতে ন। পারে এরূপ 

ব্যবস্থ।ও অনতি খিলন্বে আবগ্তক। যে সকশ 

দেশে কষি বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ষি আছে, সে সকল 

দেশে যে হারে সুদের প্রচলন আছে, তদতিপিক্ত 

হারে সুদ ও সুদের সদ এবং আসলের অতিরিক্ত 

পরিমাণ সুদ যাহাতে আদালতে ডিলান হয়, 

এরূপ আইন ব্যতীত ভারতবাসীকে রক্ষা 

করিবার জন্য উপায় নাই। রাজা ব্যতীত কেহ প্রজা 

রক্ষা করিতে পারে ন।। গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কেন 

উদ্বাসীন আমরা তাহার কারণ জাণি না; যাহ! হউ$ 

গভর্নমেন্ট যাহাতে বুঝেন যে সুদের দায়ে প্রা 

আঁইর হহয়ছে, এরূপ আন্দোলন প্রয়োজন। 

কংগ্রেস যদি জন সাধারণের কংগ্রেন হয় তবে 

উহাতে ইহার তীব্র আলোচন। হওয়। আবগ্তক। 

ধহার। গ্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাশীর হিতৈথী 

এবং ভারতের কল্যাণ কামন। করেন তাহাদিগের 

নিশ্চিন্ত থাক। উচিত নহে। কেবল স্বদেশী 
আন্দোলনের হুজুগে ম।তিয়! থাকিলে ভারতোদ্ধার 
হইবে না। 

শি পশ পরস্জি লাইন কত তত শত ০5 কত লা শশ জশ তি শি পচ তি সত শী শীত শী পিসি তপিশি শসপি শী পন পাতি শপ তা শি 

রেশম বিজান | 
রেশমের পোকার চাষের পক্ষে এই পুকুক খনি 
একান্ত গ্রয়োজনীন্ক ; ইহা সচিত্র। মুল্য ১* র 
স্থানে ১২ টাকা মাত্র। (কৃষক অকিষে প্রাপ্ত বা) 

প্রাচীন ভারতে কাচ রস্তত, 
শখ ৯ তত শিস এ শত িত ৩৭৯০০০৩৮০৮০ ৩5৯8৩ ৩৩ 25 রি তক নটি জ তির 

_ 7৩০০ চিনির? বা) 
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০ পাপ * সন 

এপ রি ৯ নিউ, এরি ওল হই, ০ 5 

[জিত ভারতে কাঁচ-প্রস্তত। 
সদ শা ক এডি 

৮. ৯ পি পাম্পি সি জন | শীত জান শপ জা 

এখন আমরা সকল কাদ্জেই পিছাইয়। পড়ি- 

য়াছি। কিন্তু এককালে সকল কাজ্জেই ভবত- 

বর্ষ অগ্রণী ছিল। রর 
আজক।ল কাচের ধশশি, কাচের ' বোতল বা 
কাচের কে।নও দ্রব্য আবশ্তক হইলে, প্রায়ই 
আমাদিগুকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। 
কিন্তু কাচ-প্রস্থত-প্রথথলী যে কত প্রাচীন কাল 
হইতে ভারতবাস খিদ্িত ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা 

হয়না। এ কথ।যে কেবল আমঘ্ব। বলিতেছি, 
তাহ! নহে। পাশ্চাত্য প্রহতন্ববিদ্গণও কখনও 

এ নথ। অস্বাকার করিতে পারেন নাই। 

প্লিনী প্রমুখ ইউরোপের প্রাচীন লেখকগণের 
গ্রন্থদি পাঠে স্পষ্টতঃই প্রভীত হয়, পুরাঁকালে 
তারতবর্ম হইতেই পৃথিবীর, সব্বত্র কাঁচ-নির্থিত 

উত্/ষ দ্রবা।দি রপ্তাণি হইত। ভারতবর্ষে 

অ|জিও যে সঞ্ল প্রাচীন কাচের দ্রব্য দেখিতে 

পাওয়া যার তাহাতে বেশ উপলব্ধি হয়,-- 

কাচের ব্যবসায়ে ভারত্বর্ষ কোন স্মরণাতীত 

যুগ হইতেই প্প্রতিষ্ঠঠলাভ করিয়ছিল। কি 

প্রণালীতে যে তৎ্াালে এদেশে কাচ প্রস্তত হইত, 

তাহ! নির্ণয় কর এখন ছুঃসাধ্য বটে? কিন্তু কাচ- 
নির্শিত যে সকল প্রাচীন দ্রব্যাদি এখন দৃষ্ট হয়, 
তাহাতে* প্রাচীন ভারতের কাচ-প্রস্তত সম্বন্ধে 

বিশেষ অভিঙ্গতারই পরিচয় পাওয়। যায়। 

কনিংহাম সাহেব রাউলপিগির নিকট একটী 

কাচের স্তন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খষ্টজন্মেন্ 

ত্য কত্ব পূর্বে উহ] নির্মিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য: 
পঞ্ডিতগণ তাহ] নির্ণয় করিতেই পারেন নাই। 

গ্রাচটীনকালের স্তস্তসমূহে কাচের ছিপিযুক্ত 



২৪৩ 

অনেকগুলি পাত্র পাওয়া গিয়াছে । সেগুলিও 

ধে কত কালের, তাহ! নির্ণয় হয় না। কাচের 

বাল। ব। চুড়ি বিগত তিন শত বংসরের অধিক 

কাল এদেশে প্রচলিত। ভারতে মেগশরাজগ্দের 

সময়ও কাচের চুড়ীর প্রচুর প্রচলন ছিল। পূর্বে 
কাচের দ্রব্য।দির জন্য কখনও ভাব তবর্মকে বিদেশের 
মুখ।পেক্ষী হইতে হয় নাই। ০তখন সামান্য সামা 

পু'জিতেই লোকে কাচের ব্যবসার চাল।ইত এবং 

তন্দার! তাহার! জীবিকাঞ্জনে সমর্থ হইত। চুড়ি- 

প্রস্তত-কার্ষেয ভারতবাপীরা তখন বিশেষ শিল্প- 

নৈপুণ্যেরই পরিচয় দিত। আজিও যুক্তপ্রদেশের 
নাঞ্জিরাবাদে, 'বেনারাসে ও নাগিনায়ে এবং এই 

বঙ্গদেশেরও নানাহ্থানে সামান্ত সামান্ধ লোকে 

কাচের ধে সকল দ্রব্যাদি নিশ্মাণ করে, তাহাও 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ন|ঞ্রাবার্দ, বেনারদ এবং 

নাগিনীয় যে ধকল কাচের শিশি প্রস্তত হয়, ওষধ, 
আরক এবং সুগন্ধি দ্রব্য রক্ষার পক্ষে তাহা বিশেষ 

উপযোগী । পানিপথ এবং ফাশীতে যেপ্ধপ ভাবে 

কাচের আরসী প্রস্তৃত হর, তাহা গ্রাচান কাশের 

স্বৃতিচিহরূগে বিদ্মান। 

এতকাল পুরাতন প্রদ্ধতক্রমেই চলিতে ছিল। 

কিন্ত গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর 'হইতে সকলই 
উল্টাইয়। গিখাছে। আগে আগে সামান্য সামান্ত 

২. 05 0] 

11) 8০1২10০1011 0115 

1) 181 3. 0. 
48350. 10110001701 016 191১2100011 06 

[7170 1০00105 ৫ 071101110016 ৬ রখ 
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মূলধনে সাধারণ লোকে তাহা সম্পন্ন করিতে- 

ছিল, এখন অধিকতর মুলধনে যৌথ .কারবারে 
বৈদেশিক পদ্ধতিতে তাহাই সম্পন্ন করার চেষ্টা 

চলি লয়াছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসারে প্রথমে 

বগদেশে সোদপুরে ও. টিটাগড়ে ছুইটী কাচ 

গ্রস্ততের কল গ্রতিষঠিত হইয়াছল। কিন্তু অল্প- 

দিন মধোই সে কল দুইটা উঠিয়া যায়। সে ছুই- 
কলের সাদ্-সরঞ্জাম কিনিয়া লইয়া গোয়!লিয়রে 

'গ্লাস ওয়াক্স্ কারখান। প্রতিষ্টিত হয়। এসময় 

দেরাদুনেও একটী কাচের কল স্থাপিত হইয়।- 

ছিম। কিন্তু ১৯০৮ খষ্টাব্ধে সেটী উঠিয়া যায়। 
শেই কলও এক্ষণে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্ঠ! চলিয়াছে। 

অন্বল এবং সিন্ধু প্রষ্েশের হায়দ্রাবাদে 

কাচ-নিত়্াণের কল ছুইটী বসিয়াছিল; সেই ছুইটী 

এক হইয়া! এক্ষণে অদ্বালার কাছ চলিতেছে। 

অন্যান্য কাচের কলের মধ্যে-মাদ্রাঙ্জের একটা 

কল তিন চারি বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে; 

সেটার কাজ এখন বেশ চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশের 
ফেরোজাবাদের দুইটী কলও চলিতেছে ভাল। 

এততিন্ন এখন আবার যশোবস্ত নগর, কালা- 

কাক্কার, পানিপথ, হরিদ্বার, বক্সার প্রভৃতি 

নানাস্থানে কাচ-প্রস্ততির কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 

চলিয়াছে। এখনও পর্য)স্ত বছ টাকার কাচের 

দ্রব্য এদেশে আমদানী হইতেছে । 
থৃষ্টান্দে এদেশে ৩৯ লক্ষ টাকার বিলাতি চুড়ী 

আপিয়াছিল। তৎপর বৎসর আরও বৃদ্ধি ৪৩ লক্ষ 

টাকার | ১৯০৬-০৭ সালে এক ক্রোর কুড়ি লক্ষ 

১৯১৪৫-০৬ 

সরল.কৃষি বিজ্ঞান ।- শ্রীযুক্ত এন, জি; 
মুখার্জী গ্রনীত। ইংরাজিতে লিখিত 71710-03001. 
01 1110181) 0১11100110016 নামক পুস্তকের সক্ষিপ্ত 

সার, অত্যন্ত প্রয়োঙ্গনীয়। মূল্য ১২ টাকা। 
কৃষক অফিষে প্রাপ্তব্য। 



১১শ সংখ্যা । 

টাকার কাঁচ নিশ্দিত দ্রব্য এ দেশে  আসিযাছে। 

যে দেশের কাচের দ্রব্য এক কালে অন্ঠ দেশে 

চালান যাইত সে দেশের এধন এই অবস্থা। তখন 

এত কল কারখানার বাড়াবাড়ি ছিল না। যাহ! 

হউক এখন এদেশের আবশ্তক মত কাচের দ্রবাদি 

যদি এদেশেই প্রস্তুত হয় তাহাহইলে কত লাভ 

তাহা সহজেই অনুমেয় । এদিকে আমেরিকা ও 

ইউরোপ হইতে অনেকে কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়। 

ক এবং বহু কল কারখান৷ প্রস্তুতের চেষ্টা 

হইবে। ইহাতে লাত আছে বটে কিন্তু ক্ষতি ও 

যেনাই তাহা নহে । কালে ক্রমশঃ হাতের কাজ 

উঠিয়। যাইবে কলে প্রস্তুত কাচের দ্রব্য সহজে ও 

স্ুলভে মিলিবে। প্রকৃত শিল্পীর শিল্প নেপুণ্ 

গ্রকাশের অবসর থ!কিবে না। সুবিখ্যাত শিল্পী 
বংশধরেরা আর সুনিপুণ শিল্পী হইবে না, কল 

চালাইবার ওন্ঠ কাজের লোক হইবেন মাত্র । ভারত 

চির দিনই হাতের কাজের জন্য গৌরবন্বিত। সেই 

গৌরব বোধ হয় অধিক দিন অক্ষু্ন থ|কিবে না। 
আবার পাশ্চাত্য দেশের স্তায় এই ভারতে শ্রমী 

সম্প্রদায়ের সহিত ধনী দলের দ্বন্দ বাধিবে না ব! 

নৃতন হাহাকারের সৃষ্টি হইবেন এ কথ বাঁকে 

বলিতে পারে? শ্রীব, | 
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(কষক আফ্িধে প্রাপ্তব্য ) 

মংস্থা সংখ্য| বধির উপায়। | 
পি 

মি কত পা 

এ 
পল চি 

মৎ্ম্ত সংখ্যা বদ্ধ কি | 
পূর্ব প্রকাশিতের" পর। 

পাঠক বর্গের মধ্যে আড় 'মত্ন্য অনেকেই 

দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু কি কৌশলে আড় 
মত্শ্সের ডিম্ হয় ও ডিম্ ফুটিয়া মৎস্তে পরিণত 
হয়, তাহ হয়ত অন্চেকই জানেন না। |] 

ডাক্তার ডে এবং টমাস সাহেবঞ্চ উভয়ে, 

একত্রিত হইয়। প্রায় পঞ্চশত আড় মস্ত পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছেন। তাহার] বলেন, ইহার! 

মুখ গহ্বরে ডিম্বাণু রাখিয়া তা দিয় থাকে। 
সী জাতীয় আড় কোন নুস্তিক৷ গঞঙ্ঘরে কখন ডিম্ব 
প্রসব করে না। ইহাদের উদর প্রদেশস্থ ডান। 

ঠিক বাটির আকারে গঠিত, এবং ইহারা এ বাটী 
দ্ধয়ে ডি প্রসব করে। ডিম্ব/ণু প্রস্কটত হওয়া 

পর্যন্ত ্ বাটীর মধ্যেই থাকে, প্রক্টর হইলে 
পর, পুংজাতীয় আড় মৎস্য, ইহা দ্িগকে মুখ গহ্বরে 
রাখিয়। তা দিতে খাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 

এই, যে পর্ম্যস্ত ইহার! অর্দ ইঞ্চি পর্রিমিত না৷ হয়, 

অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূষ্টে তা দেওয়ার কায সমাধা না 
হয়, ততক্ষণ ইহার। কিছুই আহার করে না । অনস্ত 

করুণাময়ের গনস্ত রাজ্যে যে কত প্রকার জন্ত আছে 

এবং প্রত্যেকের উৎপত্তি বৃত্বাস্তই“ব৷। কি প্রকার, 

তাহা! আলোচন। করিলে অবাক হইতে হয়! 

ইতি পুর্বেই স্পষ্টরূপে 'লখিত হইয়াছে যে, 

রোহিত, মির্গেল, কাত.ল।; বাট! গ্রভৃতি সুখাগ্ 

মত্ম্ত স্থান অপরিবর্ধনশীল শ্রেণীর অন্তর্গত। 

জেলেগণ বড় বড় নদী হইতে উল্লিখিত মৎস্য 
সমুহের ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে। বব! 

খতুডে যখন নূতন জলে নদী সমূহ প পরিপূর্ণ হইয়। 
মি 

রী 116, 106 1000 17) 100129, ১. (1501৮ তা 
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যায় জিন সময়ে ইহ হারা রা প্রসব করে। আবাঢ 

ম[পের প্রথমে কিন্বা অন্ুবাচীর সময়ে যে সকল 

ডিম্ব (দামোদর নদ হইতে) প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহা 

সর্ববাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট; দেখ। গিয়াছে, জেলেগণ এ 
সময়ে কয়েক দিন যত্পরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়। 

ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং অন্যান সময়ের 

ধৃত তিম্বাগু অপেক্ষ। এই সময়ের ডিম্বাণু ইহারা 
অত্যন্ত বেশী মৃগ্স্ে বিক্রয় করে। আমর। পরীক্ষা 

' করিয়! দেখিয়াছি এই সময়ের সংগৃহীত ডিম্ব বেশ 

সতেঞঙ্জ ও সজীব, জলাশয়ে ছাড়িলে ইগাধ প্রায় 

একটীও নষ্ট হয় না], সমস্তই ফুটিয়। থাত্টে এবং 

পোনা সমূহ শীঘ্র শী 'পরিবদ্ধিত হয়। অতএব 

সেই সময়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা উচিত। আবার 
গঙ্গার ডিম অপেক্ষ। দামোদবের ডিমের মাছ এব 

বাড়ে ইহাও জেলেরা বহু পরীক্ষ। দ্বার] জানিয়াছে, 

ডিম্বাণু কল জলের ফেণার সহিত মিশ্রিত হইয়। 
জলোপরি ভাদিতে থাকে, কাপড় কিন্বা এই 

উদ্দেশ্তে যে এক রকম "জাল প্রস্তত হইয়। থাকে 

তাহ! ছ্বার! ধরিতে হয়। নূতন জল প্রাপ্ত হইয়া 
নান। জাতীয় মস্ত এই সময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়। 
থাকে, অতএব মৎস্য বিশেষের ডিম্ব বাছিয়! লওয়া 

বড় সহজ কথা নহে, সকল ডিমই একত্রিত হইয়া 

জলোপরি ভাঁসিতে থাকে । আমাদিগের বহু 

দর্শনের দ্বার। এবং এতদ্দেশীয় জেলেদিগের নিকট 

হুইতে ডিম্ পরীক্ষা সম্বন্ধে যতদুর অবগত হইতে 
পারিয়াছি তাহাতে জান যায় যে, যত জাতীয় 

ভিদ্ব হউক না সমস্তই সংগ্রহ করিয়া একটি জল 

পাত্রে রাখিয়া! দিতে হয়, তৎপর জল পাত্রের 
উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া বদি ক্ষণকাল 
বন্ধ করিয়। বাথ বায়, তবে দেখ! যায়, রোহিত, 
মিরগেল, কাতলা বাট! প্রভৃতি সুখাদ্ মংগ্চের 

ডিম্বাণু হইলে ইহার এন্ন সময়ের মধ্যেই এক 

১1 ১৩১৬। 
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স্থলে মিলিত হইয়া ঘাট বাধিবে, যদ কোন 

প্রকার পোক। কি অন্থান্ত মতগ্ঠের ডিম্ হয়, তাহা 

হইলে তাহার একত্রে কখনই জমাট বাধে ন|। 

এতত্তিন্ন রোহিত মিরগেল কাতলা, বাট। প্রভৃতি 

মতস্তের ধর্ম্বাণুর বর্ণ বিশুদ্ধ তারের ন্তায়। আমা 
দিগের পরিচিত কোন এক ব্যক্তি জেলেদিগের 

নিকট হইতে এক তার ডিন্ব ক্রয় করিয়। স্বীয় 

পুকুরে ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই; 
১৫ দিবস পরে দেখ! গেল, ঘুসেচিংড়িতে পুকুরটি 
একেবারে পরিপুর্ণ হইয়৷ গিয়াছে । যাহ। হউক 
উল্লিখিত উপায়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিয়। 
তাল ভাল নুখাদ্য মৎ্গের ডিম্ব পুকুরে ছাড়িলে 

অনায়াসে মগের সংখ্য[ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 

প্রায় সকল পুকুরেই ডিস্ব ফুটিয় থাকে, তবে 

যে সকল পুকুরের জল অত্যন্ত পরিষ্কার, এবং 

মত্গ্ের খাছোে(শযেগী কোন পদার্থই থাকে ন।, 

অধিকন্ত শে।ল, শাল, বোন, চিল প্রভৃতি হিংস্র 

জ[তীয় মৎস্য থাকে, তাহাতে ভিদ্ব ফুটনের আশ। 

করা যাইতে পারে না। নূতন পুকুরে ভিম্ব সহজে 

ফুটে, কারণ, পুকুর কাটিশে কিন্বা পক্কোদ্ধার 

করিলে, মুত্তক। হইতে যবক্ষারার, প্রদ্ষরস্মলি- 

তার ইত্যাদি পার্ধব পদার্থ অনায়াসে চুয়াইয়া 
জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে এবং. হিং্রক 

মতন্যার্দী একেবারেই থাকে না। মৎস্তের চাষ 

করিতে হইলে জলাশয়ের প্রতি মনোযোগ রাখ৷ 

কর্তণ্য। জলাশয়ের জল বিগ্লেধশ কারয়া লইতে 

পািলে খুব তাল হয়। এতভিন মুধ্যে মধ্যে 
পুকুবের পক্ষে দ্বার করা কর্তব্য, এবং যাহ।তে 

কোন গ্রকার বিষাক্ত পদার্থ জলে না থাকে কিখা। 

কোন রকম বিষাক্ত গছ গাছড়া পুকুরের তটে 
ন1 থাকিতে*বা জন্মাইতে পারে তাহার কুন্দোবস্ত 

কর। উচিত। শাল, শোল, বোল প্র্তৃতি কতক গুণি 
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হিং মা মতস্ত আছে, ইহারা ্ষ্ ছুঃ মত্্য 

ও মতস্তের পোনার প্রতি বড় অত্যাচার করিয়া 

থাকে। যে পুকুরে মৎস্তের চাষ করিতে হইবে, 

তাহাতে উল্লিখিত হিংআ জাতীয় মত্স্ত যাহাতে 

বাস না করিতে পারে, তাহার প্রতি দুটি রাখা 
কর্তব্য। হিংস্র জাতীয় মৎস, মৎস্য চাষের পুকুরে 

থাক।, আর মেষের পালে ব্যান্ব থাক একই কথ! । 

ডিম্ব ফুটাইয়। মৎ্স্তের পোন]| জন্মাইবার আর 

একটি সহজ উপায় আছে। একটু বড় রকমের 
একটি চৌবাচ্চ। প্রস্তত করিয়। তাহার তল। এবং 
চতুপ্দিক ইষ্টকের দ্বার! বান্ধাইয়া, তৎপর এক 
তাগ বিলাতী মৃত্তিকা ও নয় ভাগ বানু মিশ্রিত 

করিয়া তাহা দ্বার পলান্তার করিতে হইবে। 

চৌবাচ্চাটির তলাতে কি অন্ত কোন দিকে কৌশল 
করিয়৷ এমন ভাবে ছুটি ছিদ্র রাখা উচিত যে 
তাহ! দ্বার। অনায়াসে চৌবাচ্চায় জল আনয়ন ও 

পুরাতন জল বাহির করিয়। দেওয়৷ যাইতে পারে। 

এই জল পরিবর্তন করিবার সময়ে মৎস্যের 

পোনার উপর যেন কোন রকম অত্যাচার ন। হয়। 

এই জন্য চৌবাচ্চার এক পার্থে একটি দরজা! 

(4975০) বাখা। আবশ্তক, উক্ত দরজা উত্তোলন 

করিলে জলের সঙ্গে পোনা সমূহ অনায়াসে 

সন্গিকটস্থ অন্য আর একটি জলপাত্রে যাইতে 

পারে। উল্লিখিত উপায়,অবলম্বন করিলে ডিম্বাণু 
নষ্ট হইবার আশঙ্কা খুব কম। চৌবাচ্চাতে .... 
ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে, ভিশ্বাণু 

সকল ফুটিলেও, পরিবদ্ধিত করিবার জন্ত কয়েক 
দিন চৌবাচ্চাতে রাখ! আবশ্তক। এই সময়ে 
পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা, চ[উলের গুঁড়া কি 
নান! প্রকার ছাতু প্রদান কর] উচিত! ইহার, 
পর অনায়ায়ে অন্ত পুকুরে স্থানাস্তরিত করা 

যাইতে পারে। এইকনপ' চৌবাচ্া প্রস্তুত করিয়। 
৩২ ॥ 

মত্ত ্খ্য। বধির উপার . এ 

বনের যে রণ লী জারি: এরূপ আশা 

করা যাইতে পারে না, অতএব অন্ত আর একটি 
উপায় নিয়ে লিখিত ছুইল। && 

প্রথমতঃ, ফাল্তুন কি ঠচত্র মাসে, পুকুরে পাঁক 
থাকিলে তাহ! উদ্ধার করিতে পারিলে ভাল হয়। 

যদি একান্তই পঙ্কোদ্ধার করিতে পারা ন1! যার, 

তবে সে সময়ে পুকুরে যে কোন জাতী মৎস্য 

থাকুক না, তাহ! ধরা উচিত। উহার পর হ্ুবিধ। 
ও সময়ান্ুসারে নান। জাতীয় সুখাদ্য মৎস্যের' 

ডিম্বাণু কিন্বা পোনা সংগ্রহ করিয়া পুকুরে 

ছাড়িতে হইবে। অনেক সময়ে «দেখ! গিয়াছে, 

প্রচণ্ড রৌত্রের তাপে ডিস্বাণু সমূহ, একেবারে শু 
হইয়া কি পুড়িয়৷ যায়, এবং কখন কখন অত্যন্ত 

বৃষ্টি হওয়াতে ভিম্বাণু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হই! 
থাকে কিন্বা শীতে প্রক্ষটিত হইবার অনেক 

ব্যাধাত জন্মায়, অতএব পুকুরে মৎসেঞ্ঠর ' ডিন্ব 

ছাড়িয়া ইহাদ্দিগকে শীতোত্তাপ হুইতে রক্ষা কর! 
একান্ত কর্তব্য। শীতোত্তাঁপ হইতে রক্ষা করিবার 

জন্য পুকুরের মধ্য গ্রদেশেই হউক, কি অন্ত কোন্গ 

প্রান্তে হউক চারটি খু'টি পু'তিয়!*একটি "মাচা" 

প্রস্তুত করিয়৷ দিলেই হইতে পারে। চৌবাচ্চার 
ন্যায় পুকুরে ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে 
ডিম্বাণু সকল ফুটিলে পর, মৎস্যের প্রোনা। একটু বৃদ্ধি 
হওয়া পর্য্যস্ত & পুকুরে রাখিলেই তাল হয়, এবং 
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২৫০ 
শপ পপ ০০ সবুর ্যবযা যে ভন পপ সের শ্পপশীীপিশি ক দি রন 

হত খল এ শত কন শত ভন রি ওত ০৭ তি টি ৯৭ কখ ভি 

এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা, চালের 
গুড়া ও নান' প্রকার ছাতু প্রদান করা আব্টক। 

তৎপর অন্য কোন 'সুকুরে স্থানান্তরিত করা উচিত, 

এইরূপ স্থানাস্তরিত করাকে এতদেশে "যাছ 
চালা” বলে। মৎসা চালিয়! অন্য পুকুরে ফেলিবার 

পুর্বে, পুকুর পুর্বলিখিতানুরূপ সংস্কার করিয়া 
নানা জাতীয়, হিংত্র মৎস্য দুর করিতে যেন ভুল 

না হয়। জলাশয়ের জলকর অনুসারে মৎস্যের 

পোনা ছাড়া এবং মধ্যে মধ্যে খাদ্য প্রর্টান কর! 

কর্তব্য। থাদ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। 

বারান্তরে কর। যাইবে। 
আহারের স্যায় অঙ্গ সধালন বা ব্যায়াম শরীর 

বৃদ্ধির আর একটি প্রধান উপায়। শ্রেপ্ঠ জীব 
মনুষ্য হইতে ইতর প্রানী কীটাণু পর্য্যস্ত সকলেই 

নযানাধিক স্বন্য শরীর চালনা করিয়া থাকে । 
করুণামজ্ত পরমেশ্বর নিককষ্ট প্রাীদিগকে কতকগুলি 

শ্বাতাবিক নিয়মের বশবতাঁ করিয়া রাখিয়াছেন। 

ইহার তদনুসারে স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া পরি- 
বঞ্ধিত হয় ও সুস্থ থাকে। ইহাদ্দিগকে আহার 
অন্বেষণ করিয়চক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, ঘতটুকু পরিশ্রম 
করিতে হয়, তাহাতেই এক রকম ব্যায়ামের কার্য্য 

সাধিত হয়। যাহ হউক পুকুরে মৎস্য জন্মাইয়। 

শুধু আহার দিলে চপিবে না, মধ্যে মধ্যে পুকুরে 

জাল ফেলিয়া কি অন্ত কোন প্রকারে ইহাপ্দিগকে 

তাড়। দেওয়া! উচিত্। কারণ, ইহারা অনায়াসে 
আহার প্রাপ্ত হয় বলিয়। বেশী অঙ্গ সঞ্চালন করে 

না, কাজেই নিতান্ত অলপ হয়, এবং তজ্জন্ত' ইহা- 
দিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবন্ধিত হয় না। সময়ে 
সময়ে তাড়া দিলে ইহারা তয়ে পুকুরে দৌড়াইতে 
থাকে। 

রেলওয়ের নিকটস্থ পুকুরগুলির কিন্বা তবলপুকুরের 
মৎস্য অত্যান্ত পরিবর্ধিত হইয়া] থাকে । রেলগাড়ীর 

এ নি ৩। 

অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, , 

[১০ম খণ্ড! 
ক পে পপ এই আর গস, সপ এ" জা 

পরা শীত রী 
শট ৮ কি লাগ শত লি ও ক 

যাতায়াতের ভয়ানক শব্দ পারি বা দিবানিশি 
তালরস্তের "খড় খড়” শব্দে ইহার! ভয়ে পুকুরে 

দৌড়াইতে থাকে । এই ধাবন বা অঙ্গ সঞ্চালনই 
ইহাদ্দিগের শরীর বৃদ্ধি হইবার প্রকৃত কারপ। 

মৎস্য সমূহ জলচর জীব বলিয়া অনেকে মনে 
করিতে পারেন যে, ইহাদ্িগকে শীতে রেশ পাইতে 
হয় ন]। স্থলচর কিম্বা জলচর যে জাতীয় জন্তই বল 

না কেন, শীতের হস্ত হইতে কেহই পরিআাণ পায় 

না, এবং শীতকাপে সাধারণতঃ সকল জন্তই একটু 
বেশী নিস্তেজ হয়। অতএব শীত খততে মৎস্যদ্দিগকে 

বেশী তাড়া দেওয়া একান্ত কর্তব্য। ইতিপূর্কে 
উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পুকুরের নিকট রজকের 

বাসস্থান থাক! ভাল, রজকের দ্বার ছুইটি কার্য 

সাধিত হইতে পারে ? রজকগণের কাপড় "কাচার” 

শবে মৎস্যকুগ্গ ভীত হইয়। সাধারণতঃ দৌড়াইয়। 
থাকে, এবং এই অঙগচালনায় ইহার! বেশ পরি- 

বর্ধিত হইতে পারে। এতস্তিন মলিন বস্ত্রের 

ময়লা, ক্ষার প্রভৃতি খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

বড় বড় দীর্থিকার় এক খানি ছোট রকমের 

নৌক। রাখিয়। সময়ে সময়ে বেড়াইলে, জলব্রীড়া 
ও মৎস্যকে তাড়া দেওয়া উভয় কার্য্যই অনায়াসে 

সাধিত হইতে পারে। 

০৭ পপ সপ, ৯ ভর 

লে এসডি এ পেশি শীল সস তত পশও জষ্দ শপ শপ টি পাত ৪ শি জপ ভন ৯ ৮৮ 7৯ পট এপ পিস, এসি ৫ স বারি এ লা জনি আল জনপি ৮০ লি সি কপ জান পাটি পাস জজ ও জি শা জি উজ শপ পে পি আজ পি আপ পি শ্পিটিরি 

কার্পাম চাষ। 
শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কবি-পরীক্ষোত্বার্ণ 

বঙ্গীয় কষি-ধিভাগের কর্দচারী 

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।, 

তুল। চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্বাজনুন্দর 

হইয়াছে। দাম ॥* বার আনা |, কষক অফিসে 

পাওয়। যায়। 



১১শ সংখ্যা । ] 

ফাল্তুন__-১৩১৬। 

সঙ্কর উৎপাদন । 
আমর] সাধারণতঃ বৃক্ষের বিশেষ কোন পরি- 

ঘর্তন দেখিতে পাই না। আম গাছ সেই এক 

তাবেই অঙ্কুর হইতে উৎপাদিত হইয়া পরিপুষ্ট 

হয় এবং পরিপুষ্ট হইলে বৎসরের সেই এক সময়েই 

একই প্রক।র ফল উৎপাদন করে। কিন্তু সচরাচর 

কোন পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর না হইলেও পরিবর্তন 
যে হয় না তাহা নহে। পরিবর্তন গুলি প্রথমতঃ 

অতি সামান্ত বলিয়৷ আমাদের গোচরীভূত হয় না। 

প্রত্যেক বৃক্ষ অথবা প্রত্যেক প্রাণীর জীবনে ছুইটি 

মহান শক্তি কাধ্য করিতেছে । প্রথমটির উদ্দেশ, 

নবজাত প্রাণী অখব। উত্তিদের বংশগত লক্ষণ 

সমূহের পুনরাবৃত্তির এবং দ্বিতীয়টির উদ্দেন্ত, পারি- 
পরর্থিক অবস্থা সমূহের সছিত সামন্রস্য রাখিয়া 
জীবের স্বতাব ও গঠনের পরিবর্তন। স্থান কাল 

পরিবর্তনের সহিত সকল উত্তিদেরই অল্প বিস্তর 

পরিবর্তন [হয়| আনু, কপি প্রভৃতি যাঁসল আজ 

কাল যেরপ ভাবে পৰিপুষ্ট হইয়াছে ইহাদের 

পূর্বপুরুষের সেরূপ ছিল না। বস্তষঃ বন্ধ কপি 

ও আলুর সহিত কর্ষণোৎপাদিত আলুও কপির 

তুলনা করিলে আশ্চয্য হইতে,হয়। 
একটি একটি উদ্ভিদ কিরপ,ও কত প্রকার 

বিষধন, স্তরের মধ্য ছিয়। বর্তষ!ন অবস্থায় উপনীত 

সঙ্কর উৎপাদন! ২৫০ 

হইয়াছে" তাহা এক এক সমধ তাগাদিগের হঠাৎ 

পরিব্ধন হইতে বু'বাতে পার! যায়। একটি 

গোলাপ ফুলের পাপড়ির স্থানে পত্র হইয়। গেল। 

কেন এবপ হইল। ইহার দ্বার! বুঝিতে গার! 

যায় যে পাপড়ি পত্রের রূপাস্তর মাত্র। এস্থলে 

গোলাপ ফুল বিবর্তনের পথে অগ্রসর ন। হইয়। 

পুনরাবর্তনের পথে পশ্চাদগাম। হইয়াছে । এইক্পে , 

উত্ভিদ্ দেহে বহুকাল সঞ্চিত শক্তি সমুহের নান। 

প্রকার সমাবেশে এক এক সময় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য 

ফল উৎপার্দিত,হইয়া থাকে । বীহার|! কোন 

নির্দিষ্ট উত্তিদ্দের জীবন ইতিহাস *অবগত নহেন্ 
তাহাদের পক্ষে উদ উত্ভতিদে পূর্বোক্ত প্রকার 

পরিবর্তন, প্রকৃতির অব্যবস্থিত চিত্তের উদাহরণ 

বলিয়। মনে হয়। 

আজ কাল যে উচ্চশ্রেণীর উত্তিদ্ সমূহ দেখিতে 

পাওয়া যায় সে সমুদ্দয় বিভিন্ন জাতীয় উত্তিদের 

সঙ্কর উৎপাদন ও পারিপাশ্বিক অবস্থ। সকলের 

সহিত সামঞ্জন্ত করিয়। থাকিবার শক্তির দ্বার! 

উৎপাদিত হইয়াছে । হয়তঃ কোন নির্দিষ্ট জাতীয় 

ছুই প্রকারের চুইটি গাছ আদে৷ পারিপার্থিক 

অবস্থার সহিত 'পামগ্তস্ত করিয়া থাকিবার উপযোগী 
নয়, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা উৎপাদিত সঙ্ধর উক্ত 
অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারে।, এরূপ স্থলে 

উত্ত দুই প্রকার উদ্ভিদের বংশ বক্ষার একখাত্র 
উপায় »সন্ধর উৎপাদ্দন। উত্তিদি ইতিহাসে 

পুর্ধকালে এরূপ অসংখ্য সঙ্কর উৎপাদিত হইয়াছে 
এবং বর্তমান সময়ে আমাদের অলক্ষ্যে হইতেছে । 

আমর! বলিতেছি অলক্ষ্যে হইতেছে, কিন্ত জগতের 

'সকলেই দৃষ্টি শূন্ত নহে। আমোরকাবাসী নুখার 

বরব্যক্ক প্রায় অমানুষিক দৃষ্টির বলে উদ্ভিদ জগতের 

সমস্ত পরিবর্ভনই দেখিতে পান এবং অনুত কৌশল, 
অধ্যবদাধ ও মাংর্জত বুদ্ধির বলে উক্ত পরিবর্তন 



সস, আর রর ত্ঞশ 

হন ৪ ৮ 

শক্তির দ্বার! বিশ্ময়কর ফল উৎপাদন করিতে 

পারেন । আজকাল সেই জন্য সভ্য জগতে তাহাকে 

উত্তিদ জগতের ষাছুকর বলিয়! গণা করিয়! থাকে । 

আমরা অগ্রেই বলিয়াছি যে পুর্বে লোকে, 

উত্তিদ্ সমূহের বর্ণ, আকুতি, গঠন প্রণালী কিন্বা। 

গন্ধের পরিবর্তন সমূহকে প্রকৃতির খেয়াল বলিয়। 

“মনে করিত। কিন্তু এই খেয়ালের মধ্যে যে নিদ্দিষ্ট 
প্রণালী আছে কিন্বা কোন বিপুল বুদ্ধি সম্পন্ন উত্ভিদ্ 
তন্ববিদ উক্ত প্রণালীর সাহায্যে যে কোন নিদিষ্ট 

, উত্তিদের শ্বতাব, অবয়ব প্রভৃতি, স্ববশে আনিতে 
পারেন এবং ছুইচারিটি জাতির সাহায্যে একটি 
অনৃষ্টপূর্ব জাতির উদ্ভাবন! করিতে পারেন তাহা 
স্বপ্নেরও অগোচর ছিল" কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর 

শেষভাগে এই সকল কল্পনাতীত বিষয়ও প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের সাহাধ্যে সত্য বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে! 

আখের দৃষ্টান্ত লইয়া এই বিষয়টী একটু বিশদ- 
রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইক্ষুদণ্ড হইতে 

নৃতন ইচ্ষুদণ্ডের উৎপত্তি হয় সকলেই জানে এবং 
তাহাই এতাবৎকাল হইয়া আঁসিতেছে। কিন্তু 
যে দিন ইক্ষু বীজ হইতে, ইক্ষুচার। উৎপন্ন করিবার 

গ্রথ। আবিষ্কৃত হইল সেই দিন হইতে বীটের স্টায় 

ইক্ষুচাষে যুগাত্তর উপস্থিত হইয়াছে। একর 
প্রতি অধিক ম্মত্রায় চিনি উৎপন্ন করাই বর্তমান 
ঝুগে ইক্ষুচাষের প্রধান উদ্দেস্ত । তিনটি উপায়ে 

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ;__(ক) প্রত্তি একরে 
অধিক পরিমাণে ইক্ষু 'উৎপন্ন হইলে; (খ)যে 

ইক্ষুর চাষ কর! যায় তাহ হইতে অধিক মাঞ্জায় 

বিশ্তদ্ধ রস প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে শর্করার ভাগ 
স্নঘধিক পরিমাণে থাকিলে ৮-(গ) ইক্ষু গুলি 

রোগছুষ্ট বা অন্ত কোন কারণে নষ্ট ন| হইলে। 
একাধারে যে ইক্ষুতে এই তিনটা ওণই বর্তমান 

ভাণই সূর্ব'পেক্ষ! আদরের এবং সেই ইচ্ষু উৎপন্ন 
$ 

কৃষক- ফাল্গুন, ১৩১৬। 
সত পিপপিক গ পাশপিশ পিন 

হর ই 2 

[ ১ম খণ্ড । 
৯০, পন শ 

করার চেষ্টা চারিদিকে চলিতেছে । কুইন্সল্যা্ড. 

মরিসস্. ওয়েষ্টইত্ডিস্, জাভা যেখানে যেখানে গ্রচর 

ইক্ষুর আবাদ আছে তথায় €১) ক্রমাগত স্থানীয় 

ইক্ষু নির্বাচন (২) বিদেশ হইতে নৃতন ইক্ষুবীজের 
আমদানী (৩) স্থানীয় ইঙ্ষুর সন্ধর উৎপাদন এবং 

(৪) স্থানীয় ও বৈদেশিক ইক্ষর পরম্পর সঞ্কর 
উৎপাদন প্রস্ততি উপায় কয়টী অবলম্বিত হইয়! 
থাকে। এই চেষ্টার ফলও অত্যাশ্্য হইতেছে । 
নিয়ে আমরা ঘবদ্বীপে ইচ্ষুসম্বন্ধে রাসায়নিক 

নির্ব(চন ফল সন্নিবেশিত করিলাম ;-- 

১। প্রত্যেক ইক্ষদণ্ডের প্রত্যেক পাপে চিনির 

মাত্রার তারতম্য হয়। 

২। বীজ হইতে অন্কুর উৎপন্ন হইয়। যে ইন্ষু- 
দণ্ড তৈয়ারি হয়, তাহাতে প্রথম কয়েক বৎসর 

চিনির মাত্রা কম থাকে, পরে ক্রমান্বয়ে প্রতি 

বৎসর চাবে ইচ্ছুদণ্ড মোট! হইলে তাহাতে চিনির 

মাত্র। বাড়িতে থাকে । 

ইচক্ষুদণ্ডের ওজনের সহিত চিনির মাত্রার 

সাক্ষাত সধ্বন্ধ আছে। 

৪1 খুব মোট! ও নিরেট ইক্ষুদণ্ড হইতেই 
যে বীজ-ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই মোট। ও 
নিরেট ইক্ষুদ্ড তৈয়ারি য়। 

৫। যে ইক্ষুতে অধিক চিনি জন্মায় তাহারই 

বংশধর ইক্ষু হইতে অধিক চিনি পাওয়। যায়। 

৬। ইক্ষুদগ্ডগুলি খুব তেজাল হইলে তাহ 
হইতে অধিক চিনি প্রাপ্তির সম্তাবনা' থাকে এবং 

সেই ইক্ষুতে বড় সহজে “ধস? লাগে ন|। 
উপরের উল্লিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়! সক্কর 

উৎপাদদিত্ নূতন নুতন বীজ-ইচ্ছু হইতে ববছীপে 
আখের চাষ কর! হয় বলিয়। আদ্ম আমরা৷ তারত- 
বর্ষে, সুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর অন্তান্ঠ স্থানেও 
এত জাত চিনির, প্রচলন দেখিতে পাই। 

৩। 



রা শ সংখ্যা । এ. 

যে সমুদয় গবেষণ। ও পরীক্ষার সাহায্যে 

বরব্যাঙ্ক বর্তমান নব উদ্ভিদ জাতি সমূহ উদ্ভূত 

করিয়াছেন সে সকল প্রায় ১৫ বংসর পূর্বে 
আরম্ভ হয়। আমেরিক মহাদেশের *পশ্চিম 

প্রান্তস্থিত ক্যালিফণিয়। প্রদেশের সনোম। জেলায় 
স্তপ্টারোজা উপনগরে বরব্যান্ধ প্রায় ৩৫ বৎসর 

বাস করিতেছেন। এই কয়েক বৎসর তিনি উক্ত 

স্থানের জল, হাওয়া, মুত্তিক৷ প্রভৃতি সন্বপ্ধে কোন 

প্রকার অনুসন্ধান করিতে বাকি রাখেন নাই। 

বরব্যাঙ্কের বাস স্থানের চতুদ্দিকস্থ জমি আমাদের 

দেশের গঙ্গার উভয়তীরস্থ বালি জমির ন্ঠায়। 

তুষারপাত কদাচিৎ হুইয়৷ থাকে এবং অপরাপর 
অবস্থা সমূহ সমস্তই উত্তিদ দেহের পূর্ণ পরিপুষ্ির 

পক্ষপাতী । 

এই রূপ ক্ষেত্রেই বরব্যাঙ্কের যাবতীয় পরীক্ষা 

নির্বাহিত হইয়াছে । আমর! এস্থলে ছুই একটি 

পরীক্ষান্ত উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব 

যে লুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের হস্তে সাধারণ দ্রব্যাদি হইতে 

কিরূপ অসাধারণ ফল লাভ করিতে পারা যায়। 

প্রথমেই বল আবশ্তক যে বন্ত ফুল সমূহে কমই 

পরিবর্তন দৃষ্টি গোচর হয়। এক সহস্র এমন কি 

দ্রশ সহত্র ফুলের মধ্যে হয়ত কেবল মাত্র একটি 

ফু পরিবর্তনশীল হইতে পারে। আবার এই 

পরিবর্তন অগ্রগামী অথবা পশ্চ'দগামী উভয় 

গ্রকারেরই হইতে পারে। সঙ্ধর উৎপাদকের 
তাহ! দেখিবার আবশ্তক নাই। একটি মাত্র গাছ 

পরিবর্তনশীল হইলেই হইল। উত্ত গাছটিকে 

রাখিয়। পর সমস্ত গাছ তুলিয়! ফেলা হয় এবং 
সেই গাছেরইই চাষ হইতে থাকে । * চাষের পূর্বে, 
মৃত্তিক। এবং লার উভয়কেই “বিশেষ যত্ধের সহিত 

জীবাণু শূন্ত করিয়! ফেল! হয়। এইরূপ জমিতে . 
চাষ, করিয়া এবং গাছের হে অং ংশ যেরপতাবে 

 সঙ্কর | উৎপাদন॥ * .. ২৫৩ 
শ সুতা এবার রি 

চা টি চে 

পরিবন্তিত সাতে রে: তাহার উপর : লক্ষ্য 

রাখিয়! মিঃ বরব্যাক্ক অকুস্ত ভ্বাবে কার্য্য করিতে 

থাকেন এবং অবশেষে তাহার পরিশ্রম সফল হয় 

ও তিনি অভিলধিত উদ্ভিদ পাইয়। থাকেন। 

পর পৃষ্ঠায় যে ছবিটি সন্গিবিষ্ট হইয়াছে উহা 
আমাদের দেশীয় মনস! সিজের* ছবি। , মধ্য 
আমেরিকায় এরিজোনীা, টেক্সাস্, মেক্সিকে! প্রস্কৃতি 

দেশে ইহা! অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অনেকেই 
এই সিজের তীব্র কণ্টকের বিষয় অবগত আছেন 
এবং এই জন্য অনেকেই ইহ! বেড়ার ধারে 
লাগাইয়। থাকেন। সিজের বেড়া অতিক্রম 

করিয়৷ আপিবার সাধ্য কোন পশ্ুরই নাই। কিন্তু 
যদি কাটা ন। থাকে, তাহ! হইলে সিজ একটি 

উৎকৃষ্ট পশ্তখাদ্য হয় এবং ইহার চাষও অতি সহজে 
করা যায়। যর্দি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞানের সাহাযো 

তয়ম্কর কণ্টকুক্ত সিজকে কণ্টক বিহীন, মন্যণ 
খাদ্য বক্ষে পরিণত করিতে পারেন 'তাহা হইলে 

তাহার কৌশল যে আশ্চর্য তাহা স্বীকার করিতে 
হইবে। মিঃ বরব্যান্ক উক্ত পরীক্ষা করিয়াছেন 

এবং তাহাতে কতকার্য্যও হইয়াছেন। কি প্রকারে 
এই কার্য সমাধা হইল আমর! নিয়ে তাহা বিবৃত 

করিতেছি। মধ্য আমেরিকার কোন কোন 

স্থানে এক প্রকার কণ্টকহীন সিজ আছে । এই 

জাতীয় সিজে কেবল পাঞ্জার মধাস্থল ভিন্ন জার 

কোথাও কাটা নাই। মিঃ বরব্যান্ক উক্ত সিজ 

আনাইয়। কণ্টকযুক্ত সিঞ্জের সহিত সঙ্কর উৎপাদন 
করেন। প্রথম ফসলের সিজ হইতে দ্বিতীয় 

ফসল হয় এবং এই রূপে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ ফসলের 

সময় কণ্টক একবারে অদৃশ্য হইয়। যায়) কণ্টক 

তিরোহিম্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ অধিকতর 

স্থল হয় এবং ফলও প্রায় আনারসের য মত বড় ও ও 
ভর এ, 

সপ "সপ 

& মনস] সিজ - মনসা! গাছ । 
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আমর! 

য়াছি তাহা প্রথম ফসলের ছবি। 

কণ্টক- 
€ 

নট তা ৪) পা ডি বৃ ২১ 7 

সিজ ক্যালি- 

রব 

যুক্ত উভয় প্রকারের 

উদাহরণ দিতেছি। 

বা. 

এক্ষণে এই প্রকার 

ফর্ণিয়ায় অনেক দেখিতে পাঁওয়! যায়। 

ও কণ্টক 

রি 

দি 

আমরা আর একটি 

যাইতেছে উহার অর্দেক লাল 'এবং অর্দেক 

মধ্য অবস্থাপর কয়েকটি গাছ দেখা বাইতেছে। 

থাকে। পার্বস্থিত চিত্রে যে আগেলটি দেখা 

জুগন্ৃযুকধ হয় । 

যে ছবিটি 
ইহাতে কণ্টকশূণ্ত 

ইতি মধ্যেই ২৪টি গাছ প্রার একবারেই 
শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। 



" ১১শ সংখ্যা |] 

হরিদ্রাবর্ণ। দুইটি বিভিন্নজাতীয় লাল ও. হরিদ্রা 
বর্ণ বিশিষ্ট আপেলের সংযোগে ইহ] উৎপাদিত 
হইয়াছে । উহ| উৎপাদন করিতে অনেক পরি- 
শ্রম ও সময় ব্যয় হইয়াছে । একটি সামান্ঠ রক্তাত 
দাগ বিশিষ্ট আপেল হইতে নিব্বাচন কুরিয়া 
প্রথমতঃ পূর্ণ রক্তবর্ণ আপেল উদ্ভৃত হয়। তাহার 
পর আবার উহার সহিত হবিদ্রাত আপেলের 
সন্ধর উৎপাদন করিয়! অর্ধ হরিদ্রাত অর্দ বুক্তবর্ণ 
আপেল উদ্ভুত হইয়াছে । 

মিঃ বরব্যাঙ্ক আরও যে সমুদয় খাদ্যশস্য, কুল 
অথবা ফলবৃক্ষের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎ- 
সমুদয়ের এস্থলে উল্লেখ কর অসম্ভব । পুর্কোক্ত 
দুইটি উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে 
বিজ্ঞানের সাহায্যে কি প্রকার অভূতপূর্ব ফল 
পাওয়। যাইতে পারে । মনে করুন এখন প্রত্যেক 
গম, যব কিন্বা যইয়ের শীষে ১০টী করিয়া শস্ত 
উৎপন্ন হইতেছে । মিঃ বরব্যাঙ্ক বলেন যে, 
সঙ্ধর-জনন বিদ্যার সাহাষো এমন গম, যব ও 
যই উৎপাদন করা আশ্চর্য্য নহে যে যাহার প্রত্যেক 
শীষে একটি করিয়া অধিক শস্য, এমন আলু 
যাহার প্রত্যেক গাছে একটি অধিক আলু অথবা 
এমন আপেল. বাদাম অথবা কমলা লেবু যাহাতে 

একটি করিয়। অধিক ফল থাকিবে । 

যদি তাহাই হয়, তাহ] হইলে মোট ফল কি 

ধাড়াইবে? এক মাকিন রাজ্যের হিসাব করিয়। 
মিঃ বরব্যান্ক দেখাইয়াছেন যে প্রতি বৎসরে 
অধিক সার খরচ না করিয়া ৫,২০*,০*৯* বুসেল 
অধিক ভূট্রা, ১৫,০০০,০০০ বুল অধিক গোধৃম, 
২০০*০,০০০ বুসেল আধক যই, ১.৫০০,০০০ বুসেল 
অধিক যব ও ২১,০০০০০ৎ বুসেল অধিক গোল 
আলু পাওয়। যাইবে । এই বৃদ্ধি এক বৎসরের 
জন্য, অথবা! 'বর্তমান যুগ অথব। বর্তমান, মানবের 
জন্য নয়। ইহ] চিরকালই থাকিবে এবং যুগে যুগে 
যে সমস্ত নরনারী ও বালকবালিক] পৃথিবীতে 
জয্গ্রহণ করিবে তাহার! সকলেই এই মহান সম্পত্তি 
উত্তরাধিকার সুত্রে প্রান্ত হইবে। এই অভিলফিত 
স্বর্ণযুগ বিজ্ঞানই এগতে আনয়ুন করিবে। 

ডিমের ব্যবসা 

ডিমের ব্যবসা | 

আমাদের দেশের অনেক ছোট ছোট অথচ 

লাতজনক র্লযবসাগুলি প্রায়ই ইতর লোকের 

করায়ত্ত। আহার! ব্যবস1! চালাইয়। কিসে ছুপয়স! 

রোজগার হয় তাহার চেষ্টা সতত করে বটে কিন্তু 

ব্যবসায়ের ভাবী উন্নতির দিকে তাহাদের তত 

নজর নাই। সাধারণত! হাস ও কুকুটের ডিম 
থাছযের জন্য ব্যবন্ধত হয়। বগগদেশের নান স্থানে 

অনেক পন্লিতে ইতর লোকের! ব্যধসায়ের জন্য 

ই/স মুরগী পুষিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল হাস 

মুরগী প্রকৃত প্রতিপালনের অতাবে ক্রমশঃ নিক 

হইতে নিকৃটতর হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের 

বংশোন্নতির জন্য এ সকল লোকের কোন দৃষ্টি 
নাই। সেই জন্য এ সমস্ত নিকৃই পক্ষীর ডিমও 

ভাল হয় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুরগী অন্যান্য 

স্থানের মুরগী অপেক্গ। অনেক বড় ও বিখ্যাত। 

চট্টগ্রাম হইতে এমন কি বিলাত হইতেও ভাল 

জা'দীয় মুরগী আন|ইয়। নান] স্থানে সঙ্থর উৎপাদন 
বা ভাল জাতীয় মুরগীর রংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

নিরুষ্র মুরগী কুলৈর বিনাশ সাধন করিয়া যুরগী 
বংশের উন্নতি কর! যাইতে পারে? রাজ হাস 

ব1 পাতি হাস গুপি ক্রমশঃ নির্বাচন, দ্বারা ব৷ রাজ 
হাস, রাজ হাস অপেক্ষ। কিছু নিকুষ্ট এবং পাতি 

হাস অপ্ঠেক্ষা উৎকষ্ট জাতীয় হাস, বা পাতি হাসে 

পরম্পর সঙ্কর করিয় তালঙ্লাদের বংশোন্নতি কর! 

নিতান্ত অসম্ভব বলিয়। বোধ হয় না। এইরূপ উপায় 

অবলম্বন করিতে পারিসে উতর হইতে উত্রষ্টতন্র 

ডিম পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই সকল 
ডিম বাজারে অপেক্ষাকৃত অধিক মুল্যে বিভ্রন 
হওয়। সম্ভব। ডিম গুলিও বাজারে পাঠাইবার 
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পূর্বে নির্বাচন কর আবশ্তক। আমাদের দেশের 

লোক নির্বাচন কাহাকে বলে বড় একট। বুঝে 

না। ভাল মন্দ' এক সঙ্গে মিশাইয়া বাজারে 
পাঠায় তাহাতে সমস্ত জিনিষ গুলিরই কিছু 

কম দর হইয়া যায়। তাহারা তাহাতেই 

সন্তু, কিন্ত নির্বাচন করিয়া ১নং ২নং ইত্যার্দি 

পৃথক পৃথক ভাবে পাঠালে যে, অপেক্ষারত 
অধিক পয়সা আসে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

বিলাতে অনেক স্থানে এক একটা ডিম ব্যবসায়ের 
আড্ডা আছে। সেই আড্ডার ছাপ থাকিলে বাজার 

দরের অর্ধিক মূল্যে সেই ডিম বিক্রয় হইবে। 

এক একটী আড্ডার এত যশ যে তাহাদের ছাপ 

থাকিলে লোক অকুতোভয়ে তাহাদের জিনিষ 

কেনে। তাহারাও তাহাদের যশ অথুন্ন রাখিবার 
ব্থেক্ট চেষ্টা করে। 

* সিম ছোট বড়ত সহজেই বাছ। যায় কিন্তু 
ডিমের মধ্যে কোনটী পচিয়াছে বা পচিবার উপক্রম 

হইয়াছে তাহা ধর! একটু কঠিন, কিন্তু যাহার! 
স্থনিপুণ তাহাদের পক্ষে ইহ! অতীব সহজ । 

অন্ধকার ঘরৈর তিতর একটি আলোর সম্মুখে 
ডিম গুলি ধরিলেই ভালু মন্দ সহজেই বুঝা যায়। 

ডিমের ব্যবসা করিতে গেগে যাহাতে ডিম 

গুলি অধিক' দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে তাহার 
উপায় কর! কর্তব্য। শ্রীহট, ত্রিপুরা নোয়াখা্গি 
প্রভৃতি জিল! হইতে বিস্তর ডিম ব্রঙ্গদেশে রপ্তানি 

হয়। ডিম ব্যবসায়ীর! গ্রাম হইতে ডিহ্ কিনিয়। 
আনিয়! চুণের জলের €গাল৷ করিয়৷ উহাতে ডিম 
ভুবাইয়া লয়। চুণের গোলায় ডুধাইলে মাসাবধি 
ভিম নষ্ট হয় না। 

পূর্ববঙ্গের “কৃষি সমাচার"? গ্রন্থে ডিয় বক্ষার 

ছইটা উপায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । সাধারণের 

জ্ঞাতার্থ তাহা ীনয়ে প্রদত্ত হইল। 

রুষক- ফাল্গুন, ৯৩১৬ [ ১০ম খণ্ড 

* (১) চুণের ও লবণের জলে ডুবাইয়। রাখা। 
৫ সের জল ফুটাইয়। ঠা্ড। করিয়। উহাতে আধ সের 
কলিচুণ (017919060 11179) ও এক পোয়া! লবণ 

ছাড়িয়া দেও। চুণ গলিয়া পড়িলে জলের সহিত 

মিশাইয়া দেও; কিছুক্ষণ পরে চুণ নীচে পড়িয়। 

গেলে, উপরের পরিস্কার জল ঢালিয়া৷ লইয়। উহাতে 
ডিমগুলি রাখ ও উহার উপর ঢাকনী চাপ দেও। 

ডিমের উপর ২1৩ ইঞ্চি জল থাক! চাই। পাত্রটী 

মাটী বা পাথরের বা কাচের ব1 পগ্যালভানা ইজ” 

লোহার হওয়া চাই; সচরাচর ধাতুপাত্রে সুনের 
জল রাখা যায় না। এইব্ূপ ভাবে সংরক্ষিত 
ডিম খাইতে একটু চুণা আশ্বাদ লাগে মাত্র । 

(২) তরল-কাচে ডুবাইয়া রাখা। তরল-কাচ 
বলিলে সিলিকেট, অত. সোডিয়াম নামক দ্রব্য 

বুঝায়। ইহ! কলিকাতায় কিনিতে পাওয়া ঘায়। 
তরল-কাচ দেখিতে গাঢ় তরল্স, চটচটে ও স্বচ্ছ । 

শক্ত ঢেল! ও গু'ড়ার আকারেও সোডিয়াম-সিলি- 

কেট পাওয়] যায়, কিন্তু সেরূপ দ্রব্যে ডিম রাখার 

কাঞ্জ হয় না। মাপে এক তাগ তরল-কাচের 

সহিত ৯ ভাগ ফুটন্ত বাঠোয়ান জল মিশাইয়। 

উহাতে ভিমগুলি রাখিয়া, ঢাকনি চাপা দিয়! 

রাখিতে হয়; ডিমের উপর ২৩ ইঞ্চি তরল-কাচ 

থাকা চাই। মাটীর বা পাথরের বা! কাচের বা 

“গ্যালতানাইজ” লোহার পাত্রে রাখিতে হয়। এই 
উপায়ে ডিম বৎসরাবধি ভাল রাখ যাইতে পারে। 

প্রায়ই ঝুড়িতে উপয্যুপরি সাজাইয়! ডিমগুলি 

বাঞ্জারে পাঠান হয় ইহাতে কখন বা চাপে কখন 

বা ঘর্ষণে ভিম থারাপ হইবার সম্ভবনা। ডিমগুলি, 

ঘাঘ ব| অঠ'তৃণ ব৷ তুষ দিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়। 
বাজারে ০পাঠাইলে, খারাপ হইবার সম্ভাবন! খুব 
কম হয়। যেকোনু কাজে একটু যত্র বা পরিশ্রম 
কর] যাউক না কেন তাহার ফল নিশ্চয় পাওয়া যায়। 



১১শ সংখ্যা |] 

পত্রাদি | 

ধান্য চাষে গোবর সারের পরিমাগ। 
শ্রী উদয্নচন্দ্র পালিত, হলুদণুকুর, মিংভূষ হইতে 

লিখিতেছন :_ 
, সদাশয় বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট হইতে প্রকাশিত 

কটক কুষিশালার ১৯৮০৯ সালের বাৎসরিক 
রিপোর্টে নবম্ পুষ্ঠ।য লিখিত হইয়াছে যে ** ১১৭) 
17৮17117610 05110 00501060101101 18011110170 01) 

81)0)1)11117 11101511018) 20 10110717015 01001100770 

[1 8৫1৭" এবং কৃষি বিভাগের ১৯০৭ সালের 

৩নং পত্রে 00011501779 9 01 1007.) লিখিত 

হইয়াছে যে 10100111012 10617009010 চান 

১১৬৫7 81)1)17661 20001067862 01 500 101000771015 

1) 07017009005) 21018৬11700 001110011) 

91: 4004 10100171114 17771770011 5201 70000010115 

01 8115 06111) 20010116611 70610001016 

91100) 180:8101)013 [)60 21070 1121৭ 07৬65) 201) 2৮৮7 

870 410 17180101)017 01 8010 10180 0281 10070010015 

0 807৮৬. 1]11050171080118 210180760171011৮ 

11000105611) 05 91001101117 0001107011010115 

81৬08 0100 ৯৮8) ০09৬61)1)1)12000115 
ঠ 

76881711114 1000 1118010113 101161 1116101071016 ৭ 

1))01615 ড:860 01 10010100761 42151100516 

উহাতেই পরিশেষে 

উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ বিষয়ের পরীক্ষা কটক, 

ডুমরণাও ও বর্ধমান এই তিন কষি-ক্ষেএেই সমান 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । ন্ুুতরাং রুষি বিভাগের 

মন্তব্য এই যে ধান্য ক্ষেত্রে একার প্রতি ** মণ 

গোবর সারই যথেষ্ট ইহ! অপেক্ষা অধিক সার 
প্রয়োগে কেবল মাত্র সারের অপচয় কূর। মাত্র । 

৩৩ 

8001)110181101) 10071001905, 

পররাদি। ২৫৭ 

আমাদের এস্কলে গোবর সার অপেক্ষারুত 

নুলত। এক গাড়ী গেবরের *মূল্য ছুই !আন| 
হইতে চারি আন। মাএ । সরকারী কৃষি বিভাগের 

উপদ্রেশাঞ্জসারে বিঘা গতি ১৬১৭ মণ সার 
প্রয়োগই যথেষ্ট । আমর। সাধারণতঃ প্রতি বিঘা 

জমীতে ৪০/ হইতে ৫০/ পঞ্চাশ যুণ অর্থাৎ 

৪৫ গাড়ী করিয়। গোবর সার প্রদান করিয়! 

থপি। ইহাতে কি সাবের অপচয় কর। হয়? 
গবণমেণ্টেপ্ প্রচারিত তথা সত্য হইলে যেখানে 

সার ছুষ্মল্য সেখানের কষকগণের পক্ষে বিশেষ 

সুবিধার কথা। শুঁবিখ্যাত রুমি বিশারদ প্রাবোধ 

বাবু শাহার ক্লষিক্ষেত্র গ্রন্তে ধান্সের জমীতে 

“প্রাণীজ সার বিঘ| প্রতি ৫1৭ গাড়ী হইতে ১০ 
দশ গাড়ী দিতে পারা যায়” বলিয়। লিখিয়াছেন। 

সুতরাং তাহার মতানুযায়ী একার প্রতি ১৫০৪শত 

হইতে তিন শত মণ পর্যন্ত গোবর ধান্যের জমীতে 

সার রূপে ব্যবহার করিতে*্পার। যায়। কৃষি 

বিভাগের স্প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহার 
রুত সরল কশি-বিজ্ঞান পুস্তকে "ধান, পট ইত্যাদি 

সাধারণ ফসলের জন্য ধিঘ। প্রতি ৯০/ হইনে 

৫০/ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার কর। উচিত” 

খলিয়৷ নিদেশ করিয়াছেন। এরপ স্থলে ধান্যের 
জ্মীতে সার এায়োগ সম্বন্ধে গ্রকৃত নিয়ম কি? 

ধান্যের চার। রোপণ সন্বন্ধেও তাহাব।' প্রতি গর্তে 

এক ফুট অন্তর কেধল মাত্র এক্টী করিয়া রোপণ 
করিবার পরামর্শ প্রদ|ন করিয়াছেন এবং পরীক্ষার 

দ্বার! উহাাই সর্বাপেক্ষ। ভত্তম রোপণ প্রণালী 
বপিয়। স্থিরীপ্ত হইয়াছে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। পূর্বোক্ত বিষয়ের ও এবিষয়ের 

আপনাদের ও অন্যান্য অভিজ্ঞ ্লুষকগণের অভিপ্রায় 
কুষক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আমাদের ন্যায় 
গরীব প্রধান দেশে বিশেষ উপকার হইবার সম্তাবন|। 



২৫৮ 

[জমীর উদ্দরতা অন্ুর্রতা অন্তসারে সার 

গ্রয়োগের তার তুতমা হওয়। উচিত। বিখাতে ৩০ 
তঠ7ত ৫০৮ মণ গোময় সার প্রয়োগ অনেক সময় 

আনাপগ্যক নহে বরং হিতকর ও লাভজনক | দেশ, 

বল ও জামির শক্তি অনুসারে ঘন ও পাতল। করিয়। 
ধাগ্য বরেোপণ করিতে হয় এবং প্রতি গঞ্জে এক না 
ততাধিক চারা রোপণ করিতে হয়। এবিষয়ে 

স্টানীয় অভিজ্ঞতা] থাক। আবশ্যক । এই সম্বন্ধে 
কষকে পুনে আলোচনা হইয়াছে ও সময়ান্তরে 

পুনরালে।চনার ইচ্ছ| রহিল। ] কঃ সঃ। 

শঠির পালো' প্রশ্নতের কল। 
[আমরা উক্ত বিষয় সন্বপ্জে কয়েকখানি পত্র পাই- 

যাছি। শঠির পালে। প্রশ্থত অনেকটা আরারুট 
এ্রান্ততির ন্াায়। শ্রতরাং আররুট প্রশুতের 

ধারপানায় যে সমস্ত যন্ত্রা্দি বাবন্ধশ হয় সেই সমস্ত 
শঠির পালে। প্রস্তুতের জন্ঠ বাবনহগত হইতে পারে। 
বর্তমান সময়ে যেরূপ কলকব্জার উন্নতি হইয়াছে 
তাথীতে দিনে প্রায় ৪৫ মণ আরারুট প্রস্তুত হষ্টতে 
প|রে। উক্ত পরিমাণ পলো গ্রপ্তত করিবার 
কলের মূলা বিশ হাঙর টানা 5হইবে। যদি কোন 
ব্যক্তি শঠির পালোর বাবসা করিতে চাঠেন অথচ 
উক্ত পরিমাণ মুলধন ব্যয় করিতে না ইচ্ছ। করেন 
তাহ! হইলে তিনি সামান্ পর্ধিমাণে অর্থাৎ দিবসে 
২-২॥০ মণ আন্মাজ পালো। প্রত করিতে পাবেন। 

এই পরিমাণ পালে। তৈর়ারী করিবার কল এক 

হাজার টাকার কমে পাওয়া যাইবে না। অর্ডার 

দিলে আবশ্তকায় কলবন্জা্দ সমিতির কার্যালয়ে 

পাওয়া যাইতে পারে । ] কঃ সঃ 

সঞ্চিত শস্তে কীট 1 
শ্রীবিনোদবিহগারী অধিকারী, রাধানগর,_-পাবনা। 

চাউল, গোধৃম. ডল প্রভৃতি শঠ নানাপ্রকার 

কীট দ্বারা আনাস্ত হইযু। নু হয়। এই সমুধয় 

কাটের উপদ্রব নিবারণ কণিতে হইলে নিন্ন লিখিত 

কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্তক ৪.-(১) 

যে গুদামে অঞ্চব। পাত্রে শশ্ত সঞ্চিত হইবে তাহ 
উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিয়াচুণ অথবা, আল্কাত-র। 

কৃষক- ফাল্গুন, ১৩১৬। [ ১০ম খগু। 

প্রয়োগ করা আবনগ্তক-_-(১) গুদাম অথব! পাত্র 
উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হয়-(৩) সঞ্চয় করিবার 
পূর্বে শগ গুলিকে পাতলা! করিয়া রৌদে দিয়! 
ঝাড়ির। লইতে হইবে -(৪) আক্রান্ত শস্য বাছিয়! 
খাদ দেওয়া প্রয়োজন--(৫) গুদামে অথবা পাত্রের 

মুখে গোবর ও কাদার উত্তমরূপে লেপ দিতে হয়-__ 

(৬)সঞ্চিত শগ্চের কীট নিবারণের সর্বোৎকষ্ট উপায় 
কার্ধন-বাই-সল্ফাইভ প্রয়োগ । ইহা কিন্ত অত্যন্ত 
সহজ দাহা পদার্গ। সুতরাং ইহ। প্রয়োগ করার 

বিশেষ নিয়ম অবগত হওয়া আবশ্তক ।-_- কঃ সঃ। 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ । 

বঙ্গদেশে হক্ষুর আবাদ ।__১৯০৯। 
বিহারেহই আখের চাষ বধেণা। তথায় আখ বসাইবার 

সময় বৃষ্টির অভাব হইয়াছিল কিন্তু তার পর সময় 

মত বৃষ্টি হওয়ায় ফসল মন্দ হয় নাই। উড়িস্া 

ও ছোটনাগপুরে সমস্ত বংসরই আবহাওয়৷ ইক্ষু- 
চষের অনুকুল ছিল এবং আখও জন্মিয়াছে ভাল। 

দাঁক্ষণ পশ্চিম বঙ্গে ভাঙ্রমাসে অতি বৃষ্টিতে এবং 

প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রথম কাত্তিকে ঝড়ে আখ 

চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সন্বলপুরে পোক। 

লাগিয়। আখ নষ্ট হইয়াছে 
এই বৎসর ৩৫১,৬০০ একর জমিতে ইন্ষুর 

আবাদ হসইয়াছে, বিগত বর্ষের ইক্ষু চাষের আবাদী 

জমির গ্ুরিমাণ ৩৭৫,২০০ একর | সাধারণতঃ 

৮২৬৭০ একর পরিমাণ জাঁমতে ইন্ষুর আবাদ 

হয়। আখ,্বসাইবার সময় ন্মুবৃষ্টি না৷ হওয়ায় 
ইক্ষুর আবাদী দ্রমির পরিমাণের হাস হইয়াছে 

বপিতে হইবে । যেরূপ আখ ভ্ন্িয়াছে, তাহাতে 

যদি এক একরে (৩ বিঘাতে ) ২২ হন্দর (হন্দর 
১ মণ ১৪ সের) গুড় জন্সির়াছে বলিয়া ধরিয়া 



১১শ সংখ্যা । ] 

লইলে সমগ্র প্রদেশে ৬,১৮৮,২০০ হন্দর গড় উৎপন্ন 

হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বিগত পুর্ব 
বর্ষে ৫,১১৭,৭০০ হন্দর গুড় জন্মিয়! ছিল। ইক্ষু গুড় 

ব্যতাত এবৎসর খেজুর গুড় ১,৩৫০,৩ড৫ হন্দর 

এবং তালের গুড় ১৪,৭৬৬ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোট উৎপন্গ গুড়ের 

“পরিমাণ ৭,৫৫৩,৩৩১ হন্দর ঈাড়াইবে। 

পূর্ববঙ্গ ও আসামে তুলার আবাদ । 
১৯০৯-১০ | ১৯০৭-০৮ সালের পুর্ব ৫ বৎসরের 

গড় হিসাব ধরিলে জান। যায় ষে সমগ্র তারবর্ষে থে 

পরিমাণ তুল] জন্মে তাহার শতকরা "৩ ত|গ মাএ 

পূর্ববঙ্গ ও আসামে জন্মিয়। থাকে । 

পুর্বে যাহ! অনুমান করা হইয়াছিল সিলেটে 

তদ্দপেক্ষা কিছু আধক পরিমাণে তুলার চাষ হইয়াছে 

এবং কিছু অধিক তুলাও জান্য়ছে। পাব্ত্য 

ত্রিপুরাম়্ তুল! তাল ॥প জন্মায় নাই। সমগ্র প্রদেশে 
৯৮,০০০ একর জমিতে বাঁজ শুগ্ঠ পারস্কৃত তুপা 

১৭,১০০ বেল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। অন্ম।ন 

কর। যায়। 

পশ্তীাবে ইক্ষু |-_-১৯০৯। বিগত পাঁচ 

বৎসরের গড়হিসাবে জানা যায় যে পঞ্জাবে সমগ্র 

ভারতে যে পরিমাণ ইক্ষু জমায় তাহার শঙকর! 

১২৩ ভাগ পপ্নাবে উৎপন্ন হয়। 

বর্তমান বিবরণীতে জান যায় যে এবৎসর 

পঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে আখ চাষ 

হইয়াছে, এবৎসর তথায় ৪১১,৭৭০ একর জমিতে 

ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ 
৩৬৫১৭০০ একর মাত্র । মোটের উপর ৩৩৩,৯৯২ 

টন গুড় উৎপুন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 

বিগত বর্ষ অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ গুড় 

অধিক জন্মিবে। 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ, ৫৯ 

বঙ্গে তুলার আবাদ ।_-১৯০৯। জলদী 
জাতীয় তুলার অবস্থা এবার প্রথম হইতেই ভাল। 
গাওতাল শরগণায় সমুদয় বঙ্গের প্রায় এক 

তৃতায়াংশ তুল। জন্মে। তথায় এবত্সর অন্গকুল 

আবহাওয়ার গুণে তুল। সুন্দর জন্মিয়াছে। নাধী 

তুপার পক্ষে আবহাওয়। তাদৃশ অগ্কুল ছিল ন। 
তুলা চাষের ছুইটী প্রধান জেলা সারণ ও 
মজঃদরপুরে ভাদ্দমাসে অতি বৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষতি 

হইয়াছিল। 

এবৎসর জলদী তুপার আবাদী জমির পরিমাণ 

৩৪,০৪৫ এক বিগ ঠ বর্ষের ৩১,২৩০ একর । নাবা 

তুপার আবাদা জমির পরিমাণ” ৩৩,০৮৩ একর, 

বিগত বর্ষের ৩২৮৬৯ একর। 

অনুমান উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ জলদী 
তুলা ৭.*৬৬ এবং নাবী ৯,৫৯২ বেল; 
বিগত ধর্ষে ক্রমান্বয়ে ৪,৬৫৬ এবং ৯,৩৫৪ বেল 

মাত্র । ইহার উপর দেশীয় বাঞজাগণের রাজোর 
উৎপন্ন তুল শতকরা ৫ ভাগ ধরিয়। লইলে মেট 
৭,৪১৯ জলদী এবং নাবী ৯,৯৮৮ ৫বল তুশ। উৎপন্ন 

হইয়াছে বলিয়া অন্মান হয়। 

পঞ্জাবে তুলার চাষ ।__১৯৯-১০। 

বঙ্গদেশের প্রায় শতকরা ৭০ ভগ তুল। পঞ্জাবে 

জন্মর। এখানে এবঙ্পর ১৮৪,৬০০ এপক 

জাঁমতে তুলাপ চাষ হইয়াছে এবং ৩৫০১৮৮১ লেন 

তুল] উৎপন্ন হইয়। খলিয়৷ অনুমান করা যায়। 

অস্ঠান্ত বংসর অপেক্ষ১অধিক তুল। উৎপন্ন ইয়াছে। 

পূর্ববঙ্গ ও আসামে তৈলশস্ত 
গোয়ালপাড়া ও কামরূপে প্রচুর সরিষার চাধ হয়। 
খোটেবু উপর বর্মন বর্ষে এখানে সরিষা চাষের 

অধস্থা ভাল। তবে নভেম্বর মাসে অতিবুষ্ঠতে 

সিথেট এবং কাছাড়ে এবং অক্টোবর ও নভেম্বর 

তুল। 
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মাসে বৃষ্টির অতাবে উত্তর আপামে কিছু 

হইয়াছে । ৰ 

বঙ্গে ভাছুই শঙ্ত |--১৯*৯। আশ 
ধান্ঠার্দিহ সাধারণতঃ তাদুই শশ্ত বলিয়া অভিহিত 

হইয়। থাকে । সমগ্র ভাধতের প্রায় শতকরা ৫৯ 

ভগ তাছুই শি বল দেশেই উত্পয় হয়। 

এবৎসর তাদুই শন্তের আবাদী জমির পরিমাণ 

।৯৫৯৬,১০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ 

৯,০৩১,২০০ একর । জলহাওয়। অন্ুকুণ থাকায় 

আবাদী জমির পরিমাণ অন্যান্ বৎসর অপেক্ষ। 

কিছু অধিক হইয়াছে। * 

উত্পন্ন চাউল ৩৪,৭৯৫.১** হনব দাড়াইবে। 

বিগত পুর্ব বর্ষে ২১.৯২৩,১০০ হন্দর মাও চাউল 

উত্পন্ন হইয়াছিল। 

সার-সংগ্রহ । 

হিন্দ্র খনিবিষ্ভ11] 
আমাদের মধো অন্সেকের এখনও খিশ্বাস 

আছে থে ভারঙবর্ষে খনিকা্্য তেমন 

তালক্লূপ হইত না। কিন্তু সম্প্রতি লাহোরের শ্রম- 
শিল্প প্রদর্শনীতে ভারতীয় ভূতঙ্ববিভাগের লেটুস্ 
সাহেখ ভারতের পুরাতন খনিবিগ্ভার পরিচায়ক 
একটি স্ুশ্দর সন্দভ পাঠ করিরাছেন। এই সশ্দ্ডে 

অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় গিধিত হইয়াছে। লেটুদ্ 

স।হেব বলেন যে, অতি পুরাপাল ৩ইতে তারত- 

ধর্ষের নানা স্থানের খনিজ পদার্থ হইতে ধাতু 
প্রগ্ততের বিদ্ধ প্রচলিত ছিল ভাপতবর্ষের সকল 

পাব্বত্য প্রদেশেই আদিম খনি সকলের চিহ্চ 

এখনও পরিলক্ষিত "্হয়। ধারওয়ারে ছোটনাগ- 

পুনে 

১৬। [ ১০ম খণ্ড 

পুরে, দক্ষিণাতোর ধরস্ঠানে স্খনির গহ্বরাদি 

এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল খাতে এখন 

আর স্বর্ণ পাওয়া বায় না বটে, তবে খাতের খনন- 

পঙ্গতি (দখিয়। বুবা। যায় ষে, বহু পুর্বকাল হইতেই 
তারতবাসা খনির পারদ্রশা ছিলেন। 

সিংহভূমে, উদয়পুবের পর্বতমালা এবং অন্য নান) 

স্থানে তাত্রথনির পুরাতন খাত এখনও পাওয়া 

যায়। সিংহভূমের এক পৰব্দঙমালায় আশী মাসল 
বাপিয়া পুরান তাত খনির চিহ্ন সকল এখনও 

দেদীপ্যমান আছে। অনেক স্থান এখন অতি 

ছুর্গম হইয়াছে বটে, পরস্ত পুরাকাশে যে এ সকল 

স্থানে মন্গগ্য বসঠি ছিল এবং খনির কাধ্য সুচারু 

রূপে সম্পন্ন হইত, তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। 

চিতোরে টিন, লক্ষ্মীপুরে রূপ। প্রভৃতি ধাতুর খনি 

এখনও আছে। শবে এ সকল খনিতে ধাতু 

থাপিলেও আর ক]জ হয় ন।। ভারতবর্ষের সকল 

এদেশের পব্দঙমাল।তেই আদিম খনি কার্য্যের 

চিহ্ন পাওয়। যায়। পুরাতন তারতবাসী বহু ধাতুর 

পরিচঘ জানিতেন, বহু অতিনব জারজ ধাতুর 

শষ্টি করিয়াছিপেন। পিত্তল ও কাংস্১ এই দুই 

ধাতু তারতেই প্রথমে প্রচলিত হয়। 

লৌহ ও ইম্পাতের কার্যে তারতবাসীর 
পারদশিত। জগতে অতুল্য। জন্মণ খ।ন বিদ্যা- 

বিদ্গণ এই সমাচার সর্বাগ্রে সভ্য' জগতে প্রচার 

করেন। নীরভূমে, ছোটনাগপুরে এবং মান্দ্রাজ 

এদেশে যে পদ্ধতি অনুসারে ইস্পাত তৈয়ারী হইত, 

সেই পদ্ধতি গত খুষ্টাৰকে ইউরোপে 

পরিগৃহীত হর, এবং তাহার ফলে শেফিলুডের ও 

সুইডিস্ ইস্পাত এখন জগন্মান্ত হইয়াছে। স্ঠার 

টমাস হল্যাঞ্ড মান্দ্।জের সালেম গ্রদ্বেশে যে*পদ্ধতি 

অনুসারে ইস্পাত তৈয়ারী দেখিয়াছিলেন, তাহ। 

বেসেমরের পদ্ধতির তুল্য ও বিজ্ঞানপল্সত। শুনিতে 

কাধ্যে 

৯১০৩৪ 
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পাই, এই পদ্ধতি অনুসারে জন্দণ দেশে বড় বড় 

কামান বন্দুকের ইস্পাত ঢালাই হইয়। থাকে । মধ্য- 

যুগের দামাস্কসের ও টোলেডোর জগদ্বিখ্যাত তব 

. বারির ফলক ভারতীয় ইস্পাত হইতে প্রস্তুত হইত। 

তেমন ইম্পাত এখন আর ফলকজার সাহাযো 

তৈয়ারি হয় না। সেগুগ্ত পদ্ধতি হয় ভারতবাসী 

একেবারেই বিস্বৃত হইয়াছে, নহে ত যাহারা উহা 
জানে, তাহার এখন অবঙজ্ঞাত। 

লেটুস্ সাহেব এই ভাবের কথা কথিয়। বণেন 
যে, বিলাতী তথ৷ ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ভার- 

তের খনিশিল্প নষ্ট হইলেও, ভারতে খনিজ ধাতু 
সকল এতই প্রচুর পরিমাণে সবধ্বপ্র বিদ্ধমান এবং 

রোজ মজুরী ও খরচ] এত অল্প যে, অপেক্ষাকৃত 

অল্প মূলধন সঞ্চয় করিয়া খনির কাধ্য কলে 

তাহার দ্বার। দেশে অর্থাগম সু-কর হইতে পারে। 

ভারতবাসীকে সপ্তার মুখে ইউরোপীয় প্রতিযোগি- 

তাকে নষ্ট করিতে হইবে। বীরভূমে এখনও যে 

পদ্ধতি অনুসারে খনি হইতে লৌহ তোলা হয়ঃ সেই 
পদ্ধতির কিঞিৎ উন্নত সাধন করির।, ছুচারি লাখ 

টাক] মূলধন বাখিয়) কার্জ করিলে বেশ লাতের 

কাজ হইতে পারে। কেনন। বারভূমের লৌহ 
নরম ও নির্মল এবং ছুরি কাচি প্রভৃতি তেয়ারির 

পক্ষে বড়ই উপযেগা। গ্ান্দ্রাজের উজনামক 

ইম্পাতের নিন্মাণ পদ্ধতি এখনও ইউরোপ 

শিখিতে পারে নাই, অথচ উজের আদর সভ্য- 

জগতের সর্বপ্র সমভাবে বিদ্ধমান। উঞ্জ নির্মাণের 

কারিকরগণ এখনও জীবিত আছে। অপেক্ষাকৃত 

অল্প মূলধন লইয়। উঞ্জের কাজ চাজাইলে বেশ লাভ 
হইতে পারে। পরন্ত এসকল কার্য্যে*মপ্যবিত্ত 

ভদ্রবংশীয় যুবকগণ উদ্যোগী, ন। হইলে কোন 

ফলোদয় হইবে না। ইউরোপের সহিত প্রতি- 

যোগিতা করিতে হইলে খিছা। চাইএপুরুধকার চাই। 

সার-সংগ্রহ। ২৬১ 

্বর্ভভূমি ভারতবর্ষের সর্ধব্র, ধনদৌলত ছড়ান 
রহিয়াছে। মানুষ থাকিলে তবে সে এশরয সংগ্রহ 

করিতে পারে। | 

গরু মহিষের সাংঘাতিক পীড়া । 

( পুর্ঝাবঙ্গ ও আসাম এদেশের কষি-বিভাগ 

হইতে প্রকাশিত গরু ও মহিষের পাড়। সব্বন্ধীয় 

১নংপঞজিকা। ) 

গরু” ও মহিষের যে সব সাংঘাতিক গীড়। হয় 

সেই গুলির নাম ও বিশেয় বিশে লক্ষণ নীচে 

দেওয়। গেল £-_. 
নাম। 

১। বসন্ত বা গুটি (11117616001), 

২। খুরুয়া৷ ব1| আইযুবা বাদলা* (:90$-01)0- 

1)100111]) 1118586), 

৩। গলা ফুল (11501011007 

5])0160018), 

(41101)14), 

(131:610 1001101-), 

৪। তড়কা 

৫ বালা” ও 

(ক) বসন্ত বা! গুটির লক্ষণ।-__নন্তান্ত 
গাডার শ্ায় এই পীড়াতেও জ্বর হয়, ক্ষুধ! কমিয়া 

যায়, জন্তুটী নিণ্ডেজ হইয়া পড়ে, পিপাসা বাড়ে, 
কিন্তু ইহা ছাড়। আরও যে কঙকগুন্তি বিশেষ লক্ষণ 
এই পাড়াতে দেখা দেয় তাহা এই ৪__ 
(১) চো্চু নাক ও মুখ দিয় খুব খন আট। আট! 

ক্লেদ বাখ্র হইতে থাল্ে। | 

(২) দাতের মাডিতে ও জিহ্বার তল পিঠে সাদ! 

স'দ| দাগ পড়ে ও ছোট ছোট ঘ।/হয়। * 
৪৩) প্রথুমে কোষ্ঠ বন্ধ থাকে কিন্তু অল্প পরেই দ্াস্ত 

হইতে থাঁকে এবং আমাশয় হয়। মল অত্যন্ত 
০ স্পা শ। শি শি শাাী আলা 

দ্বিতীয় রোগের ও এক ন।ষ বাদল! অথচ পরম রোগের 

নামও বাদল! । ১ :& 

তত শি ২ শী ২ পদ জসজচত * ০৯ স্যর ও এল ০ ৯০ পা অপর ৪. 
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পাতলা ও দুর্গন্ধ হয় এবং তাহার সহিত রক্ত ও 
আম মিশ্রিত থাকে । 

(৪) কখনও কখনও গায়ে গুটি বাহির হয়। 

(খ) খুরুয়া পীড়ার বিশেষ লক্ষণ_ 
দাতের মাড়িতে, জিহবাতে এবং পায়ের খুরের মাঝ 
থানে ৫ফাস্ক। উঠে, এই সব ফোস্কাতে জল থাকে 
এবং তাহ। ফাটিয়া ঘ। হয়। মুখ দিয়! জল পড়তে 
'থাকে এবং পশুটী ক্রামাগত ঠোট চাটিতে খাকে। 
এই পীড়া ও বসন্তের মধ্যে এই প্রতেদ যে এই 
পড়াতে দাস্ত কি আমাশয় হয় না এবং বসন্ত 
পীড়াতে পায়েখুরের মাঝ খানে ঘা হয় ন।। 

(গ) গল। ফুল! পীড়ার বিশেষ লক্ষণ।-_ 
তড়ক1 ও বাদল রোগের কতক লক্ষণের সহিত 
এই পীড়ার কয়েকট। লক্ষণের মিল আছে । কাজেই 
লোকে এই সব পীড়ার মধ্যে কি প্রভেদ তাহ। 
সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এক পীড়া হইলে 
অন্ত'গীওঙার নাম বলে। এই জন্য এই পীড়। হইলে 
নীচের লিখিত লক্ষণ গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
দিয়। দেখা উচিত £-_-* 

এই পীড়াতে জ্বর অত্যন্ত বেশি হয় এবং গল! 
ফুলিয়। উঠে। কোনও কোনও স্থলে জ্ৰিহব। ফুলিয়। 
যায়, কাজেই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিঘত ও গিলিতে কষ্ট 
হয়। গলার ফুল অতি শ্বাত্ব বাড়িতে থাকে এবং 
ক্রমশঃ ঘাড় এমন কি বুক পধ্যন্ত ফুলিয়া৷ উঠে এবং 
অবশেষে শ্বাস বন্ধ হইয়। জন্তটী মরিয়। যায়। গলার 
কি বুকের ফুল! জায়গায় খুব বেদন! হয় ও হাত 
দিলে অত্যন্ত গরম বোধ হয় এবং টিপিলে শক্ত 
লাগে কিন্ত কর্ কর্ করিয়। শব্দ রে না। কোনও 
কোনও স্থলে মল মৃত্রে রক্তের দাগ দেখা যায়। 
এই পীড়া হইলে পণ সম্ভবতঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
মরিয়া যাইবে, তবে য্ধি তিন দিনের মধ্যেও মৃত্যু 
ন] হয় তাহ। হইলে বাচিয়। উঠিতে পারে। 

' (ঘ) তড়.কা পীড়া লক্ষণ ।-_(১) অনেক 
স্থলে এমন হয় যেবাহিরে কোনও শক্ষণই প্রকাশ 
পায় না অথচ হঠাৎ জন্তটী মরিয়! যায়ং। 

(২) অন্থান্য স্থলে অত্যন্ত জ্বর হুইয়। পশুটী 
অস্থির হইয়] পরে এবং যেন শুল বেদনায় ছট. ফট. 
করিতে থাকে । দাড়াইয়। থাকিতে*পারে না. টলিয়। 

রুষক-“ ফাল্গুন, ১৩১৬। | ১০ম খণ্ড 

পড়া যায় এবং কখনও কখনও মুখ, নাক ও মল 
ঘর দিয়৷ অল্প অল্প রক্ত মিশ্রিত জলের মত বাহির 
হয়। 

(৩), কোনও কোনও স্থলে গায়ে গোল গোল 
বড় বড় গুটির মত ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে 
অত্যন্ত বেদন। হয়। এই গুলি. গায়ের যে কোনও 
জায়গায়ই হইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই গলায়, ঘাড়ে 
এবং তল পেটের উপরে দেখ! যায়। 

($) বাদল। পীড়ার লক্ষণ |__সর্ধ প্রথমেই 
পশুকে থোড়াইতে দেখ! ধায়, তার পরে উরুর 
উপরিভাগে, ঘাড়ে, কাধে অথবা কোমরে এবং 
পিঠে ছোট ছোট ফুল। দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
সব ফুলাতে প্রথমে বেদন। হয় কিন্ত পরেথাকেনা 
এবং যদিও প্রথমে ফুল ছোট্ট থাকে কিন্তু পরে 
অত খাঘ্ইই বাড়িয়া আড়াই প্রহরের মধ্যে ভয়ানক 

আকার ধরিতে পারে। তাহাতে হাত দিয় টিপিলে 
কর্ কর্ শব্দ হয়; মনে হয় যেন তাহা বাস্ধুতে 
পরিপূর্ণ হইয়৷ রহিয়াছে । এই পীড়া হইলে পণ্ড 
অতি শান্তর দুর্বল হুইয়৷ পড়ে এবং মরিয়া যায়। 
ইহার ফুল! স্থান ঠা থাকে, তাহাতে বেদনা থাকে 
ন। এবং বায়ুতে পুর্ণ হইয়। থাকে, এই লক্ষণের দ্বার! 
গল। ফুল। পীড়। হইতে ইহার কি প্রতেদ তাহা! স্পষ্ট 
বুঝা যায়। 

উপরের লিখিত পীড়া গুলির যে যে লক্ষণ লিখ! 
হইল তাহার প্রতি দৃষ্টি রা(খলে গুহস্থেরাও তাহাদের 
গরু মহিষ ইত্যাদির কখন কি পীঁড়। হয় তাহ ঠিক 
ভাবে বুঝিতে পাৰিবে, এবং সরকার বাহাছরের 
কাছে যাহারা এরূপ" পীড়ার সংবাদ দিয়৷ থাকেন 
তাহারাও যখন যেখানে যে পীড়। হয় তাহ। ঠিক 

ভাবে জানাইতে পারিবেন । 
টু ৯০৬০৭ ০৮ ০০০০5০০০৩০১ পা তত তত ২৯ পি তই তত পাশশিতি লতি শত ৯ তত পাত শা পাই লি লীন পা পউুই ৮৯ তলত ০ লন শীত ০৭ পাশ পি পতল 

বীজবপনের সময় নিরূপণ তালিকা | 
কোন বীজ কোন জমিতে, কোন্ সময়, কি 
প্রকারে বপন করিতে হয় জান। যায়। 

মুন %* আন মাত্র, %১* পয়সাবু ডাক টিকিট 
গার্ঠান্বলে পাওয়া যায়। এ 

ম্যানেজার, ইঙিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, 
' *১৬২নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাত।। 



দি সংখ্যা | টা 

বিবিধ মংবাদ ও মন্তব্য 
আপি 

নূতন কর।--গতর্ণমেণ্ট এবার আয় বদির 
জন্য বিদেশ হইতে আমদানী মদ্য, তামাঁক, রৌপ্য 
ও খনিজ তৈলের উপর আমদানীর মুখে কর 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

“এদেশে দরিদ্র প্রজার কর ভার বৃদ্ধি হইলে 
কঝ্াঙ্গদিগের পক্ষ হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি ধ্বনি 
উথিত হয়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বিদেণী ব্যবসায়ী 
দিগের পক্ষ হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি পরিশ্ত 
হইয়াছে। বিদেশী মদ্য ব্যবসায়ী, রৌপ্য বিক্রেতা, 
সিগারেট ও চুরুট প্রসতির ব্যবসায়ী এবং 
বৈদেশিক কেরোসিন তৈলের আমদানীকারার। 
নৃতন করের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। আমর! 
নূতন কর গুলির পোষকতা করিয়াছি, এখনও 
করিতেছি। বিদেশী মদোর মূল্য বাড়িবে, দেশী 
তামাক ও বিড়ী প্রভৃতির প্রচলন অধিক হইবে, 
দেশের পয়সা দেশে কিছু থাকিবে সুতরাং সেরূপ 
করে আমাদের আপত্তি হইবে কেন? তবে 
কেরোসিনের করটা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বহন 
করিতে হইল। কিন্তু তাহ! অতি সামান্ত। ছয় 
বোতল তৈলে ছুই পয়সা মাশুল বসিল। ব্রদ্ষ- 
দেশের তৈল এ করের আমলে আসিবে না।”-- 
হিতবাদী। 

“পেট্রোলিয়ম্ অর্থাৎ কেরোসিন তৈলের উপর 
কর না বসাইয়। বরং চিনির উপর সেই কর বসান 
হউক। কেরোপিন তলের উপর কর ধার্য্য 
করিলে গরীব লোকের বড়ই কষ্ট হইবে; কারণ, 
আজ কাল গরীব লোকের! প্রায় সকলেই এ তৈল 
ব্যবহার করিয়া থাকে । চিনি প্রধানতঃ বড়লোকে- 
রাই ব্যবহার করিয়া থাকেন ৮__মিঃ চিতনবীশ। 

“জীবন রক্ষার পেট্রোলিয়ম অপেক্ষা চিনিই 
বেণী প্রয়োজনীয় । সুতরাং পেট্রোলিয়ামের 
পরিবর্তে চিনির উপর কর ধার্য হইলে হন 

সাধারণের অসুবিধা টৈ সুবিধার সম্ভাবনা আদে* 
নাই।”-_ মিঃ কাল 1ইল। 

“রৌপ্যের উপর কর স্থাপনের আপত্তি 
জানাইয়াছিলপেন। দেশে যে কাপড়ের কল সমূহ 

২৬৩ 
শপ লো 

শি, 

প্রতিঠিত। হইতেছে, ৮ জগের উপর ব কর বাদি 
সেই সকল কলওয়ালাদের হা সন্তান! ।' 

মিঃ ভিটালদাস থ্যাকারে। 
“তর্ক-বিতর্কে অনেক কৃথাই উঠিয়াছিল। 

বজেট-সম্বন্ধে স্থল কথা এই, রাজপুরুগণ বহু 
বিচার বিতকের পর যাহ স্তায়সঙ্গত বলিয়া মনে 
করিবেন, তাহাই ধাধ্য হইবে। বপ্জেটরের, শেষ 
আলোচনার দিন ভাহাই জান। যাইবে ।” বঙ্গবাসী। 

বজেটে জলসংস্থানের ব্যবস্থা ।-__জলাভালে 
তাত্ববর্ষের বহুপ্রদেশে চাষ-আবাদে বিদ্ধ ঘটে। 
আমর। তাই প্রায়ই খাল খনন ও জল সরবরাহের 

বিষয় আলোচনা করিয়া থাকি আগামী-বর্ষে 
( ১৯১০-১১ খুষ্টাব্দে ) গতর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে এক 
কোটা ৭ লক্ষ টাক] ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। 
চলিত বর্ষের (১৯*৯-১০ থুষ্টাবে) জন্য যে ব্যয় মঞ্জুর 
ছিল, তাহ] অপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা অধিক দিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরাতন খাল সমূহের সংস্করা- 
দির জন্য ২৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইজ্জব,*৭ লক্ষ 
টাক এ সংক্রান্ত বিবিধ কার্যে ব্যয় হইবে। 
পঞ্জাব প্রদেশে এবার চ্তিন দিকে খাল খননের 
ব্যবস্থ। হইতেছে; তাহাতেই এক কোটী টাকা ব্যয় 
হইবে। ততিন ব্রহ্ম প্রদেশের জন্ত ১৩ লক্ষ, বোস 
প্রদেশের ২৭ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশের অন্ত ১৬০ লক্ষ, 
মধ্য প্রদেশের জন্য ১৭ লক্ষ, বঙ্গদেশের জন্য ৯০ 
লক্ষ টাকা ব্যুয় মঞ্তুর হইয়াছে। 

স্বাস্ত্যোন্নতি ।__“গবর্ণমেণ্ট ষে দেড় কোটী টাকা 
খণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহার 
পরিবর্তে ১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা খণ গ্রহণ করা 
হউক) আর সেই অতিরিক্ত টাকাট। দেশের 
স্বাস্ঞজোনতির জন্ঠ ব্যয়িত হউক । ৩৭ লক্ষ টাক! 
অধিক খণ গ্রহণ করিয্ত। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিতে 
মোটমাট এ বৎসর ৮৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত 

টাকা ব্যয় মঞ্কুর করুন।”-_মিঃ গোখলে। 
শ্ীযুক্ত ভূগেন্্রনাথ বসু এবিষয়ে মিঃ গোখলের 

মতে স্মর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোখেলের 
প্রস্তাবও গ্রাহ হয় নাই। 

57০ 10 1006 17) (119 1983 01700178065 0179 
11011)97141106 ০1 1101)10564 36613 ৪04 & 
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“উন্নত গ্রণ।লীর জল-নিকাশ ও জল-সরবরাহের 
ব্যবস্থা যে ধিলাতে মৃত্যুসংখ্য। হ্রাসের একট! উপায়, 
সহযোগী &্রেটসম্যান তাহা অস্বীকার করেন না; 
পরস্ত ইহার ওরুত্বই স্বীকার ক্রেন ।”-_বঙ্গবাসী। 
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92601 00015106810), ৮30 31101), 

“সহযেগী স্রেটসঘ্যান যে জলসরবরাহ ও 
জল-নিকাশের কথা বলিয়াছেন, তাহ খাঁটি কথা। 
তাহার পর বিলাতের স্বাস্ত্যোন্নতি সম্বন্ধে. তিনি যে 
কথ বলিয়াছেন, তাহাও খাটি কথ।। বিলাতে 

গরীব লোকে পূর্বে যাহ! উপাজ্জন করিত, এখন 
তাহা “অন্তপক্ষ। বেশী উপাজ্জন করে; সুতরাং তাহার! 

শিশুপিগকে ভাল করিয়! খাইতে এবং তাহাদের 

গ্বাস্থ্যোন্তি সম্বন্ধে বিশেষ যর লইতে পারে। 

এবার পোষ্টাফিস-সযূহের কন্ট্রোলার শ্রীযুক্ত 
কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় তথ্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
তিনি যেরূপ * সুদক্ষ, তাহাতে* একট উপায় 
নির্ধারিত হইবার আশা রহিয়াছে ; তবে জানিনা, 
ফলে কি হইবে! ফল "কথ, দেশের আহার্য্য 
শশ্তের মৃল্য বৃদ্ধিতে যে দেশের অনিষ্ট হইতেছে, 
রাজপক্ষ এ কর্থা বুবিগ়াছেন।- বঙ্গবাসী। 

বাগানের মামিক কাধ্য | 
চৈত্র মাস। 

পজী বাগান।--উচ্ছেং ঝিগে করুলা, শসা, 
লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সজী চাষের এই সময় | 
ফাল্তুন মাসের জল পড়িলেই এ সকল সঞ্জী চাষের 
জন্যক্ষেত্র প্রস্তত করিতে ইয়। তরমুজ, খবযুগ্ধ 
প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই,ভাল 
হয়। .সেই গুলিতে জল সিঞ্চন এখন একটী 
গ্রধান কার্ধ্য। ঢে'ড়ম ও স্কোয়াস বীজ এই সময় 

০ এপি পর ০ ০ সস -** 

হন 

বপন করিতে হয়। ভুঙ্ট। দানা মাসের শেষ করিয়া. _ 

ক্বষব- ফাল্গুন, : ১৩১৬ রী 
শর, » লালসার ০ রঃ পপ +এ ০ 

- নত, 

[ ৯ম খু 
চু 

৭ শপ" সত পার জজ হয ০৪ চর বাা পাপী আপস শি ০ 
ু ই তা নে 

বসাইলে, ভাল হয়। মুগ্কিস পশুর খান্তের জন্য 
অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ কর! হইয়া 
থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়। মাচানের 
উপর বালি দিয়! ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়৷ দিতে 
হইবে। ক্ষান্তনে এ কার্য শেব করিতে ন৷ পারিলে 
চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য সম্পন্ন করা 
নিতান্ত আবশ্তক । আশু বেগুনের বীজ এই সময় 
বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদী ফলাইবার 
জন্য ইতিপূর্বে বেগুন বীজ বুনিয়৷ থাকে। | 

কৃষিক্ষেত্র। এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় 
ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউষ ধানের ক্ষেত্রে 
সার ও বাশ ঝাড়ে, কল। গ্রাছে ও কোন কোন ফল 

গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। 
এখানে বাশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাকা 
মনে পড়িয়। গেল। “ফান্তনে আগুন, ঘেতে মাটী, 
বাশ রেখে বাশের পিতামহকে কাটি।” বাশের 
পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, 
চৈত্র মাসে গোড়ায় মাগি দিতে হস এবং পাক] বাশ 
ন। হইলে কাটিতে নাই। 

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউস ধান 
বুনিতে হয়। চত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের 
প্রথমে তুল৷ বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই 
আলু তোল। শেষ হইয়াছে, কিন্তু নাবী ফপল হইলে 
এবং ধৎসবের শেষ পধ্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস 
প্য্যস্ত অপেক্ষা কর। যাইতে পারে । 

কুলের বাগান ।-_-বিলাতী মরসুমী ফুলের মর- 
স্ুম শেষ হইয়া আনিল। শীতেরও শেষ হইল, 
গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে ; এখন 
বেল, মল্লিকা, জুই ফুটিঙেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে 
গুল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত কর! আবশ্যক | 
শাতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে মিগ্লোনেট,ক্যািটাফ ট, 
পপি, স্তাষ্টুরসম, ফ্লুক্স প্রতি ফুলবীঞ্জ, এই সময় 
বপন করা চলে। পাব্রত্যপ্রদেশে এই সময় সাল- 

গম, গাঙ্জর, ওলকপি প্রভৃতি বার্ণ বপন কর! 
হইতেছে, আপু বসান হইতেছে। 

ফলের ॥বাগান। » ফলের.বাগানে জল সিঞ্চন 
ব্যতীত এখন অন্ত কোন বিশেষ কার্য নাই জলদী 
লিচু যাহা এই সময় গাকিতে পারে, সেই লিচু 
গ|ছে জাল ঘিরিতে হইবে। 
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[গু মন প্রাণ মোহিত হয় এরূপ এসেন্স ব্যবহারে সত্যই 
ূ উপকার আছে। একত' স্তবাসে মন প্রফুষ্নী থাকে এবং 

মন প্রফুল্ল থাকিলে শরীরও ভাল থাকে । তা" ছাড়। বড় 
| ডাক্তারগণ ঝলেন যে স্থবাসের রোগের বীজ দূর করিবার 

ক্ষমতা যাথেট পরিমাণে আছে । আপনি যদি প্রত চিত্ত-. 
প্রফুল্নকর ও রুমালে দীর্ঘকালস্থায়ী সৌরভ ব্যবহার করিতে , 
ইচ্ছা করেন তবে 

+ এইচ, বনু 
| (তল তাস্ল 

ব্যবস্থার করুন। সপ্তদশ বংসর যাবৎ এই চির মধুর ও, 
চিরঃ্নৃতন্ এসেন্স দেশের লক্ষ লক্ষ নর নারার মানোরঞন 
করিয়া ঝ্ীসিতেছে। আপনিও এক পিশি ব্যবহারে বুঝিবেন 
যে এসেম্ব জগ: দেলাখোস 

রি 1. মুল প্রতি শিশি ১২"এক টাক] মাত্র। . 
ৰ এইচ ব ১:০৬ পারফিউমার, দেলখোস হাউস, 

, :বৌবাজার, কলিকাতা ।, রানি 
সপ শপ পপ 

ৰৈ 4 ্ 7 £থং 17 / প্র & 

রং শি মান রি তর 

হু চি এ ০৫৩ র্ 238 হ রড 

হাতা ৩৯১ রম 
লা 

তি চা ্ চু 

নটি 

মইন * ্ 
চপ বটি ২ 
রি ছে ৮ 

- চি) টা 

- তা শীট শিট তিশাশী টিটিশশীশারিিটিপিশিশিশাশাীাশাটিটী 
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ল্ান্নাল্ল্রালী ॥. 
সর্ধ্বোৎকু বকুল গন্ধ কেশ তৈল । 
রাপ।রাণীর গন্ধ অতুলনীয় । হা প্রত্যহ 

ব্যবহার করিলে শরীরের সমস্ত ষন্প সকল স্তস্ত 

খানে . ইহ ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয় ও 

চুল পড়া নিবারিত হয় ও চুল বৃদ্ধি করিতে 

অসাধারণ ক্ষমতা । শিশি ॥০ ডজন ৪॥০ 

ইহার 

টাকা । 

আীবিজয়বসন্ত ঘোষ, পারফিউমার | 
৭৮১ নং কর্ণওয়]লিস হ্রীট, কলিকাতা] । 

ফ্েুস এগ কোং । 
মনে!হারী সক্এরাকার দ্রব্য উচিত মুলো সব্ধ- 

স্থানে সরবরাহ কর। হয়। আর্ডার সহিত এক- 

চতুর্থাংশ মূল্য অগ্রিম দেয়। অর্ডার পাইলে মাল 

, পাঠাই, কিছুশাত্র বিলম্ব করা হয় না! আবশ্ঠকীয় 

এদ্রব্যের দর পত্র দ্বারা জানান হয়। মফঃন্বলবাসীর 

কিরূপ সুবিধা ও সুযোগ একবার পরীক্ষা ্রার্থনীয়। 

শসারিগণকে স্বতন্ত্র কমিসন দেওয়া হয়'। 
ঠা 

. | কহালসেল 'গগু রিটেল ভিলা। . 

রে নং ং'যাজুর €লন, মেছুয়াবাজার ই্াট, কলিকাতা । 

ঃ 
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স্ত্রী পুরুষের 4 রজঃ ওশুর টিন হানা দ্বোষ | 
ও তজ্জনিত ব্যাণিযযুহ নির্শা,ল করণক্ষম এবং স্বাস্থ্য 
ও শক্তি সঞ্চারক! 
টাক। মাত্র । 

যিনি আমার নিম্লিখিত ঠিকানায় আপনার 
নাম ধাম পাঠাইবেন, হ্বাহাকে কলিকাতা পুলিশ, 
কোটেবু মোকর্দম। হইতে নির্াক্ত ও উৎকৃষ্ট পুস্তক 
বলিয়া পরিগণিত 

কামশাস্ত্ 
নামক একখানি উপযোগী পুস্তক বিন।মুল্যে লিন! 
ভাকমাশুলে পাঠান যাইবে। 

কবিরাজ শ্রীমনিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী, 
আতঙ্কনিগ্রহ ওষধালয়, 

»১* নং বভ্বাজার স্ীট, কলিকাতা । 

মুল্য ৩২ বটিকার কৌট। এক 

হও ৩ কা, 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 

৮৩, হ্ারিসন রোজ. 

বরাঞ্চ.--৪৫. ওয়েলেস্লি স্রীট, কলিকাতা । 
বিশুদ্ধ হোমিওপাখিক ওষধেরু জন্ত উপরোক্ত 

ঠিকানায় লিখুন। 

মজুমদার এণ্ড কোং 
পেন্ট” ফটো গ্রাফ্ার্স আটিষ্টিস্ এগ 

জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়াস। 
২২ নং হা!রিসন কোড, কলিকাতা । 

আমাদের কারখানা থিয়েটারের ষ্টেজ 

সন্ব্বীয় সকল প্রকার দিনন ডপসিন প্রভৃতি 

এবং সকল, প্রকার অয়েঞ্জ পেণ্টিং প্রতিমৃক্তি 

স্তচারুবপে অন্গযুল্যে সম্গান হইয়া! থাকে । বঙ্গ- 

দেশীয় অধিকাংশ রাজ।, জমিদার প্রভৃতি মহোদয়- 

গণের বাড়ীর কাধ্যই আমাঁদের প্রমাণ ।' সিনের 
' মূল্য তালিকার অন্য অর্দ স্্নীনার ডাক ট্রিকিট সহ 

পত্র লিখুন। - আর সকল প্রকার 'দশী বোন্বাই 

ছবি ও ফটে। বাধাই এবং বিক্রয়ার্থ স্তত আছে।.. 

' «.. আুযানেজার, | 

্ীরদাপ্রসম মজুমদার রা 
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₹ষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 

দশম খ্__১২শ সংখ্যা। 

সম্প দক-__শ্রীনিকপ্তবিহারী দ' দন্ত, এম, আর,এ, এস্। 

৯ 

ভারি 

শস অ 

টি 

কলিকাতা ;7১৩২ নং বহুবাজার হীট, ইণ্ডয়।শ গর্ডেশিং এসোশিরেসন হইতে শা 

৮ 

শ্ীযুক্র খনভূষণ ঘুখোগাধ্যায় করুক প্রকাশিত 

এ ৫০০ রর আপস, *« 

কলিকাতা ; ৯৯৬ নং বছুবাজার ই্রাট, দি মিলার প্রিট্টিং হবু হইতে 



েব্তুস্থ॥) 

পুষ! তত্বানুসন্ধান. আগারের সহকারী 

কীটতত্ববিদ 

ফসল নষ্টকারী বাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপত্তি, 

স্বদ্ধি, নিবাপ্পপের উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে 
'বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে । ন্ুুপ্রসিদ্ধ 

মিঃ মাস্কওয়েল লেক্রযর় সাহেবের 

ইমস্কেক্ট পেস্টস্” নামক গ্রস্থাবলম্বনে লিখিত। 

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে। 

অধিধীত্ত কীটাক্রান্ত ফসলের ২* খানি চিত্রিত 
হাপটোন চিত্র ইহাতে থাকিবে। 

ফসলের পোক। সম্বন্ধে এই পুস্তক খানি থে 
নিতান্ত প্রয়োজনীর হইবে এ কথ! বল বাহুল্য 

মাত্র । ূ 

ভারতীয় কৃষি-সমিতি 
্ 908709717% 484০৩181101) ) হইতে প্রকাশিত 

| কাপড়ে বাধাই বূল্য ১* টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র । 

| (1171171) 

চা 8. নির্দিষ্ট: সংখ্যক পুস্তক ছাপা হুই- 
তেছে, ইতিমধ্যে বহলোকে পুস্তক খানি চাঁহি- 

তেছেন। নুতরাং অগ্রিম টাকা পাঠাইয়। নাম 
সয়েজে্ী করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে নিরাশ 

ইন দা। এ 
হা . সুঃকে , এল, ঘোষ, এফ! আরক এ, এস, 

২ টু ব্হ্রাজার ইট, কলিফাতা।... 

« ইতিয়ান 

| ক্যাটালগ, পাঠান হয়. 

জা ট্চিয়ান, গার্ডেশিং এসো সিক্কেসন, .... 
.. রোড, আলিগুর পোঃ কূলিকা 

ছুই বরের যারা | ণ : 

জয় চারুচ্ ঘোষ প
্রনীত। নিউশ্যামসুন্দরফুলুট-

হার নিম 

ইহার স্বর সুমধুর ও স্থায়ী | 
বিশেষ মজবুত । পত্র জিখিলে দরের লিষ্ট, 

পাঠাইয়া থাকি । অর্ডারের সঞ্জিত ৫২ টাক! দিলে 
মফঃম্বলে ভি, পি,তে পাঠাইয়া৷ গ্বাঁকি 

১. সেট রিভবুক্ত ও অকৃটিভ, ৩:স্টপ ২২২--৩২২ ॥ 
২ সেট রিভযুক্ত ৩ .», * ৩৬০১ ৩৫৯৫৫ 1 

সোল প্রোপ্রাইটর, 

জে, এও এন, এন, ঘোষাল, 
হারমোনিয়ম ষেকারস্ এগ জর্ডার সাপ্লায়ার | 

১৩১ নং বছবাজার স্ত্রী, কলিকাতা । 

ধান ভানাই ও চাউল বি | 
কল। 

চাষি গৃহস্থ ৬৯২ টাক মূল্যের কল দ্বার! ধ্যবস1 : 
করিলে ৩০২৩৫ টাক আয় করিতে পারেন। 
ধনাঢ্য ও বাবসাযীদিগের জন্ত এঞ্সিন ও মোটর 
দ্বার চালিত ছোট বড় ধান ভান, ঝাড়া, হি 
শুধধ ও চাউল মাঞ্জ ।কল পাওয়1 ধায়। 
টাক কলের মুলধনে খরুচ বাদে দৈনিক ২৯২২৫ 
টাক! ল[ভ হয়। এই সকল কল আমি ছাপন 
করিয়! চালাইতেছি। গ্রাহক গণ প্রত্যেক কলের 
কার্ধ্য দেখিতে পাইবেন$ ইহ ব্যতীত কাহায়ও. . 
কোন নুতন কন আবশুক হইলে প্রস্তত ও মেরামত... 
করিয়। দিয়া গ্রাকি। ₹১*. পয়সার টিকিট গাহি 

৩৩০৩৪৭২ : 

সাহাপুর আয়রন ওয়াকস, চেত্ল দেল 



মিসস এস ৩ স-৯প ২ রব 
্ি সি শপ আপ সপ ও পপ শত খাত 

৫ আর পরশ ৯” পপ পি ০. পপর ০ 

ঠা 

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র। 

চৈত্র, ১৩১৬ মাল। ৃ 
৭. ৩ ০ পিস স্খিসপ» ০ পরা 

ৃ ১২শ সংখ্যা । 
৪৮12) ১৮৭ ৮ পাম্পি অঙ্গন ৪০৮ ০ ৩০ পাপ, উঠ 

মৎগ্ঠের খান্ঠ। 

জীব মাত্রেরই “আহার প্রয়োজন, আচার 
ব্যতিরেকে কোন জন্তই জীবন ধারণ করিতে পারে 
ন1। আহার সম্বন্ধে প্রাণী জগংই বল আর 

উত্তিদ জগৎই বল সকলেরই প্রায় এক নিয়ম *। 

মনু, পশু, পক্ষী প্রন্থতি জন্ত সকল যেরূপ এক 

মাত্র বাধুর সাহায্যে জীবন ধারণ করিতে অক্ষম, 

মংস্ত কুলও সেই রূপ এক মাত্র জলের সাহায্যে 

বাঁচয়া ধাকিতে পাবে না; বায়ু ও জলের সঙ্গে 

আহারেরও গ্রয়োজন! মংস্তের খাগ্ধ নিরূপণ 
করিবার পূর্বে কি কি পার্ধিব উপাদানে মৎস 

শরীর গঠিত, তাহ! নির্ণয় কর! কর্তব্য । 

ই. ৭1] ৭, 3, [এত08, 000 ৮168 
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পৃথিবীতে এযাবৎ ৬৮টি মূল পদার্থ আবিষ্কৃত 
হইয়।ছে, এবং এই» সকলেরই পরম্পর' সংযোগে 
এই বিচিত্র জগতের যাবতীয় পদার্থের" স্থষ্টি। এই 

সকল মূল পদার্থের আর এক নাম রূ পদার্থ, এই 

রূঢ় পদার্থ সমূহের ' পরম্পর সংযোগে অন্ত কোন 

মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ নির্মিত হইতে পারে, 
কিন্তু ইহার! স্বয়ং অন্য কোন পদার্থ হইতে উ্চুত 

নয়। লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রারদ, পটাশিয়ম। 
সোডিয়াম, এবং অগ্জান, উদজান, যবক্ষারজান, 

অঙ্গার, গন্ধক, ব্লোরিন্ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক 

একটি বূঢ় পদার্থ । ড় জগংই বল আর প্রানী 

জগতই বল, এই সকল পণ্ার্রের সংমিশ্রণে এবং 

এই মিশ্রিত পদা্ধর আবার পরম্পর সংমিশ্রণে 
হষ্ট হইয়াছে । রসায়ন শাস্ত্রের সাহাধেযে আমরা 
সকল বস্তর উপাদান স্থির করিতে পাবি। 

১২॥* মণ মত্ত বাপায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে 

বিশ্লেষণ কিনে তাহাতে ২* ভাগ” নাইটে গ্গেন, 

৮॥* সাড়ে আট ভাগ ্রন্করস মিলিত অমন, ও ৪4০ 

তাগ ক্ষার দেখ। যায় এবং এই সকল ভিন্ন তৈলজ 

পদার্থ শতকরা ১৯ ভাগ থাঞ্ষে। অতএব উল্লিখিত 

এই* কয়েকুটি রূঢ় পদার্থ দ্বার মস্ত শরীর গঠিত 

হইয়াছে বলিতে হইবে। মনুষ্য, প্ট। পক্ষী প্রভৃতি 

অন্যান্ত জন্ত অপেক্ষা মৎস্তের এই এক সুবিধা থে, 



২৬৬ 
শত ৩ 

নিত হন টিপ ক ৬ 

ইহাদের টকটিল ভিজ ( হি রি যা গ্ 

করিবার জন্ত বেশী থাগ্ের প্রয়োজন হয় ন]া। 

পুকুর, খাল, বিল, নদী প্রসভৃতি জলাশয়ে যে সকল 

গলিতপত্র, শেওলা, দাম এবং অন্যান্ত এাণী 

সমুহের মল মূত্রা্দি থাকে বা পড়ে তাহাতে 

পূর্বোক্ত নাইট্রেঞ্ছেন্ প্রস্ফরস-মিলিত অন্ন ও 

ক্ষার আছে বিয়া তাহ] আহার করিয়। ইহাদিগের 
শরীর পরিপোধিত হয় ও শরীরের ভার অত্যন্ত 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মতস্তের চাষ করিতে হইলে, 

প্রথমতঃ খাস সন্বঙ্গে বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। 
অনেকে হয়ত মনে করিতে প]রেন যে গলৈর মাছ 

জলে থাকিয়! বৃদ্ধি হইবে তাহার আৰার খাগ্ কি? 

তাহাদিগের এই মত যে নিতান্ত যুক্ত বিরুদ্ধ ও 

ত্রধাত্মক তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। 

এতদেশীয় ছুই একটি মিউনিসিপাল পুকুরের প্রতি 
ঘৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, এ 
সকল পুকুরের মত্হ, আকারে প্রায় বৃদ্ধি হয় না। 

বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, মিউনিসি- 

পাল পুকুর গুলি এত পরিষ্কার যে মতস্যের 

খাদ্যোপধোগী গলিত পত্র,“দাম, শেওল। কিন্বা .. 

জীব শরীরের পরিত্যক্ত মল ইত্যাদি কোন পদার্থ ই 

থাকে না, বা পড়িতে পায় নঞসতএব ইহাতেই 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শুধু এক মাত্র জলের 
সাহায্যে মৎস্য কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না। ষে 

সকল পুকুরে বন্থাদি ও থাল৷ বাসনাদি ধৌত করা 
হয়, দেখ। গিয়াছে. সকল পুকুরের মৎস্য আকারে 
অত্যন্ত ঝড় হইয়া থাকে । এ বিষয়ে সার্ জে, বি, 

লঙ্গ সাহেব কি বলেন তাহা নিয়ে প্রকাশিত 

হইল । ত 

“যে সকল নবী প্রস্তরময় মৃত্তিক। হইত উৎপন্ন 
হইয়! ক্রমাগত প্রস্তর ও অঙ্গারময় জমির উপর 

দিয়া বহিয়া যায়, এ সকল নদীতে মৎসের সংখ্যা 

কুষক_চেঅ, ১৩১৬ | জা খণ্ড | 
.. ছি, ত ২ ০ পাপ ৭ পপ শপ 

লছ 

পুর কম। ইহা গ্রেট শিক প্রায় শাকান 

নদী ও হদের জল বিএেষণ করিয়। দেখ! গিয়াছে। 

স্কট লগ্ডের প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি হইতে যে সমুদয় 
নদী বহির্গত হইয়াছে, & সকল নদীর জলে যবক্ষার 
অশ্ল মাত্রেই নাই। প্র জলে মৎস্যের আহারোপ- 

যোগী এমন কোন পদার্থ দুষ্ট হয় না, যাহার 

সাহায্যে জলচর জন্ত্ব যৎস্যকুল কিম্বা জলঙ্গ উত্তিদ 

সমূহ পরিপোধিত ও পরিবন্ধিত হইতে পারে। 
স্কট লগ্ডের অধিকাংশ সুন্দর ও মনোরম নক্ষীকি, 

হরে কোন জাতীয় মৎস্য দেখ] যায় না। এ 

প্রদেশের উচ্চ ভূমিস্থিত একটি বিভাগের কতক- 

গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ আছে, তন্মধ্যে ট্রাউট 
জাতীয় এক রকম মৎস্য দুষ্ট হয়, ইহার এক একটি 
ওজন করিলে অর্থ ছটাক কি এক ছটাকের বেশী 

কদাচিৎ হইয়া! থাকে । কিন্তু অপর দুইটি প্রবাহের 

মৎস্য অত্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে, কারণ, 

একটির সঙ্গে কুকুর সমূহের খেঁ।য়াড় বা বাসস্থান 

হইতে এবং অপরটির সহিত আলুর চাষ হয় এমন 

কোন জমি হইতে না আসিয়। মিলিত হইয়াছে | 
শি ৯৮ পান ও শি পি তাত পর পক তি আপা ও পিস শশী ০ সো আা০০ পা পপ” ১১ চস এ এপ পা 
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৯২শ না । | 
শপ পাশা 

ভন জা হ শীত লা শান ভাত ৪৭৮৭ রি লহ ও তক লাস লা তা 85:27. ভী 

মগের খাগ্ঠ । ৃ্ | ২৬৭ 
আ্তিততশ তত কারে ৭ কি স্পা এসপি পাশ 

তিনি বলেন যে হাট ফোর্ডশায়ারে : আম!র ব।স-* মন্ুষ্যের খাদ্য ভাত, ডাল টন এই টু সকলই 

স্থানের নিকটে একটি ফোয়ার। আছে, চক্ বা খাঁড় 

মুত্তিক] হইতে ইহার উৎপত্তি। তথায় অল্পবারিপাত 

হয় বলিয়! প্রবাহের তল অল্প জণপূর্ণ। যদিও প্রচুর 
পরিমাণে জল নাই এমন কি জল দ্বার] মৎস্য 

সমূহের পৃষ্ঠদেশ না ডুবৃক, কিন্তু ইহাতে ষে 
পুর্ববোক্ত ট্রাউট জাতীয় মৎস্য জন্মে, তাহা এ? 

একটি ওজন করিলে প্রায় দুই সের হয়। উক্ত 

ফোয়ার। প্রবাহের জল খড়ি মুত্তিক। চুয়াইয়৷ উঠে 

বলিয়। এ গলে প্রচুর পরিমাণে যবক্ষ|র অন্ন থাকে, 
এবং এই যবক্ষার অয়নের €ণেই মৎস্য সমুহ 

এভাধিক পরিমাণে পরিবদ্ধিত হয়। 

ইহাতে ই স্পষ্ট বুঝ য।ইতেছে যে, উপযুক্ত খা 

ভিন্ন মৎস্য কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না। খাছের 

মধ্যেও অধিক পরিমাণে নাইট্রেঙ্গেন মি:শ্ুত 
পদার্থ গুলি মৎস্োর বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহারত। 

করে। নাইট্রোজেন মিশ্রিত খাছের সাহায্যে 

এক একটি মৎস্য যে চল্লিশ «৭ বৃগ্ধি হইতে পারে, 

উপরি উক্ত হাট ফোরডশায়রের ফোয়ারার মৎস্য 

সকল তাহার প্রত্যক্ষ গ্রমাণ। যাখাহউক মংস্যের 

খাদ্যের পক্ষে এতদেশায় কোন্ কোন্ পদার্থ গুল 

বিশেষ উপযোগী তাহা নির্ণয় কর। ডাঁচত। 

জলের মধ্যে যভ একার রূঢ় বা যৌগিক 

পদার্থ আছে তদ্যতীত খেল, ৪পশু পক্ষটাদির মল 

মুত্র, জঞ্ত শরীরের ও বৃক্ষ লত। পাতার পচানী, 
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মৎস্যের খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। 

১। খৈগ- সর্বপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষে যেবূপ 

উপযোগী মৎ্স্যের পক্ষেও তদ্রুপ । অন্থান্ঠ দ্রবা 

অপেক্ষা খেলে নাইট্রোজেন ও ্রন্ষ বস্ মিলিত 

অস্নের ভগ অত্যও বেশী। এই জন্য গায় সর্ববুই 
ভূমির উৎপাদিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য খেল 

ব্যবহৃত হইয়া থকে । এততিনন গাভী কুলের 

দেহের পুষ্টি,সাধনের পক্ষে ৈল [বিশেষ উপযোগী । 

স্ধপ, ভিসি, বেড়ি, পোস্ত, তিল, নারিকেল ও 

কার্পাস বাঙ্জের বেল এই উদ্দেশ্রে ব্যবহার কর! 

যাইতে পারে। ইহার মধ্যেও ভগ্ঠান্ত €খল 

অপেক্ষ। বার্প'স বাঁজের খৈল অতুযুৎ$৯, ইহাতে 

হাজার কর নাইট্রোজেন ৬৬.* তাগ ও এস্ফএস্ 

মিলিত অস্ত্র ৩১২ ভাগ থাকে *। এতদ্দেশে ছিপ, 
ফেলিয়। মাছ ধরিবার সময়ে, অনেকে কাপাস 

বাজ চুর্ণ চার রূপে ব্যবহার, করিয়া থাকেন। 
খেল, মুত্ডিক। কি অন্ত কোন মত খাদ্যোপযে।গ 

দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত কপিয়। পচাইয়া৷ গলে ফেলা 

উাচত। * 

পশু পক্ষ্যাির মল-গোময় মৎ্ষ্যের 

পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধা ; ইা ভিন অশ্ব, ছাগল, 

শুক্র, মেব, কুকুর গ্রত্থাত পণ্ড সকলের বিষ্ঠাদি 

ব্যবহার করা যাইতে পারে। |ঝষ্ঠটার মধ্যেও 

অনেক প্রশেদ আছে যে সকল গরু কি খোড়। 
অধিক পারমাণে খৈল, ছোলা) কি অন্ত কোন 
সার পদার্থ খাহতে পায় এখং অত্যন্ত প্ঃশ্রম 

স্পপাস্পা আজ | ৪ 5 ৩৩ 

| 
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২৬৮ 
সু রা রো 

উস ২৭ এ ৭ জ পস্চি পাতা 

ফরিয়। থ থাকে, ৰং সকল গরু কি খোড়ার বিষ্ঠাতে 

বেশী পরিমাণেঃ সার পদার্থ .থাকে। ছুগ্ধবতী 

গভীর মলে বেশী পরিমাণে সার পদার্থের আশ! 

করিতে পারা যায় না *। যাহা হউক গোময় যে 

মৎস্)ের পক্ষে একটি স্থুলত উৎকৃষ্ট খাদ) তাহাতে 

আর কোন সন্দেছ নাই। যখন ইচ্ছা তখন ইহা 
পুকুরে ফেলিয়। দেওয়া যাইতে পারে। 

৩। জন্তর চন্দ, মাংস, নাড়ী ভূড়ি প্রভৃতি 

পচ। কিম্বা পচিয়। মুত্তিকাবৎ হইলে মত্দসার উত্তম 

খাদ্যের মুধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। 

কেঁচো, ছোট ছোট অব্যবহাধ্য মৎস্য পচাইয়। 

সময়ে সময়ে দেওয়। যাইতে পারে। এতদ্দেশে 

অনেকে চার করিতে কেঁচো! পচ ব্যবহার করিয়। 

থাকেন। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থ[কিবেন যে, 

কৃতুকগুলি মৎস্য " ছে, যাহারা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করিয়) থাকে: অতএব আমাদিগের 

অব্যবহার্য্য এমন অনেক ছোট ছোট মত্গ্য আছে, 

রি ৮. পপর পাস বটি 

*. 6 ০0101198119) ৮1৮16 ম 
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ন্বাহা 1 পুষ্কুরে র ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের খাদ্য 

হইতে পারে। 

৪। শন্ষুক- সচরাচর জলে থাকে, এবং 

মৎ্স্যের ইহা একটি প্রধান খাদ্য। মৎস্যের 

পোনার পক্ষে শন্বুক ও গেঁড়ি ভাঙ্গা বিশেষ 

উপযোগী । | 

শি 

৫1 তাত,ড।ল প্রভৃতি মন্ুষ্যের খাদা দ্রব্_ 

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন খিড়কীর পুকুরের 

মৎস্য সাধারণতঃ খুব বড় হয়। বড় হইবার কারণ 

আর কিছুই নয় খিড়কীর পুকুরে সর্বদা থাল।, 

বাসন ধোয়া হইয়। ধাকে, তাহাতে যে সমস্ত 

ভূক্তাবশিষ্ট দ্রব্যাদি থাকে, মৎস্যগণ এ সকল পদার্থ 
থাইয়া৷ অত্যন্ত বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন সময়ে 

সময়ে পধুণষিত ডাল, তাতও পুকুরে নিক্ষিপ্ত হইয়। 

থাকে । অতএব যে পুবুগষে মংস্োর চাষ কর। 

যা-বে, তাহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগের আহারীয়, 

পদার্থ ফেল। উচিত এবং থাল। বাসন ধুইতে নিষেধ 

করা ভচিত নয়। 

৬। দরাম-_সমস্ত পুকুর ব্যাপিয়। দাম থাকিলে 

মাহের অনিষ্ট বই হষ্ট হয় না, কিন্তু পুকুরে 

খনিকটা দাম রাখা উচিত। অনেকেই দেখিয়। 

থ/কিবেন. যে পুকুরে দাম আছে, তাহার মৎস্য 

সমুহ খুব বৃদ্ধি হইয়া থকে। এতগ্ডিন্ন পুকুরে 

প]নীফলের চাষ করতে দেওয়৷ মন্দ নয়, অনেকের 
বিশ্বাস ইহাতে মৎপ্যের ধণ কাল হয়?) এবিশ্বাপ 

নিতান্ত অযূপক নহে, কিন্তু নিয়লিখিত উপায় 
অবলম্বন কারলে মৎস্য কাল হওয়ার আর কোন 
আশক্ক। থাকে নী। পুকুরে পানীফলের চাষ 

করিতে দিপে. চারি প্রান্তে যেন চাঁথ করা ন। হয়, 

পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত খোলা রাখা। নিতাস্ত উচিত, : 
কারণ কতকগুলি পুশের স্ায় মৎ্স্যেরও, 

স্বাভাবিক ধুন্ম এই যে: ইহার) হুর্য্যোদয় হইলে 



রঃ সংখ্যা | ্  

জলাশয়ের আনেন প্রান্তে এবং অস্ত যাইবর সময়ে 

পৃন্ব প্রান্তে য/ইয়। ক্রীড়া বা খিচরণ করিতে থাকে। 

অ'লো। হইতে বঞ্চিত থাক। কোন জীবেরহ 

প্রাঞ্চতিক ধর্ম নছে। আলোক ন| পাইলে কোন 

জিনিষেরই রঙ, খুলে ন]। 
৭। থুত্বিক1 -মুত্তিকায় যবক্ষারজান, পটাস, 

ফস্ফরিক অস্ত্র গ্রভূতি যৌগিক ও রূঢ় পদার্থ আছে, 

সময়ে সময়ে গোময় ও মুত্তিকা একত্র মিশ্রিত 

করিয়া পুকুরে ফেলা যাইতে পারে । 

উপরে যতগুলি খাদ্য লিখিত হইল, তত্তিনর 

কু'ড়ো, মদের কাট, পনির, পাউরুটি, মুড়ি, আলু 
পচা, গলিত পঞ্র, পাক, গেঁড়ী প্রভৃতি অনেক 

বক্ষ পদার্ধ আছে, যাহা মৎগ্তের খাছের পক্ষে 

উপধোগী হইতে পাবে । কু'ড়ো, আলু পচা. মদের 

কাট, পনির, সরিসা তাজা, মেথি ভাজা ও পঁউরুটি 

অনেকে চাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

মিশ্রিত পদার্থ_ নানাবিধ জন্তর মল মুত্র, 
উন্তুদ্দ পচ। ইত্যাদি ময়লা কলিকাতা, বথ্ধে গ্রন্তৃতি 

বড় বড় সহরের ড্রেন বা নন্দাম। দ্বার। স্থানীয় 

নিকটবর্তী নাতে বঞিগত হইয়া যাওয়ার পন্দোবস্ত 

আছে। এই মিশ্রিত তরল পদার্থ মৎশ্তের একটি 

প্রধান থাগ্য বলিয়া পারগ(নিত পারে। 

ইহাতে মনুষ্য, গরু, এখ প্রভাত নানাবিধ ওস্তর মল, 

হহৃতে 

ও. শী লাস ভীত ৩৯৩ ্ 

01155 08 
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মনের খাগ্ভ | ৬৯ 
যয ল্য সা দে 

খ এছ শী 8. ০০ ভন্ষ। ৪৯৮ ৩" সি এ » লক সি জন লু পন্ড শ্র্চ 

মুত্র িিত থাকাতে নাইট্রোঙছেনের তাগ বেষী 

পরিনাণ থাকে । অনেকেই অবগত আছেন যে 

কণিকাতা ' মহানগরীর সনিকটশ্থ ধাপার নীচে 

যে নদী আছে, তাহার মত্ত অতান্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হর, 

এবং খ|ইতে থুব সুস্বাদু ; ইহার কারণ আর কিছুই 
নয়, কলিকাতা মহানগরীর ময়ল। সকল প্রণালী 
দ্বারা এ নদীতে বহির্গত হইয়। যায়। এই কারণে 

জলাশ/য়র নিকট'গোশাল। সংস্থাপিত হওয়। মন্দ 

নয়, এবং গোশাল। হইতে ছুই একটি প্রণালী 

জলপশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাক। আবশ্থুক। 

যে পুকুরে মৎস্তের চাষ, করিতে হইবে 
তাহার নির্কটে রজকের বাসস্থান থ!কিলে ভাগ 
হয়, বুজকগণ যে সকল মলিন বন্ত্র পুকুরে ধোঁত 
করিবে তাহাতে মৎগ্ডের উপকার তিন্ন অপকারের 
আশদ্ধ। নাহ। 

এস্বলে ইহ! বল। আবশ্যক যে. যে পুকুরে মিশ্র 

পদার্থ প্রভৃতি দ্বার মত্গ্তের রাতিমত চাষ করিতে 

হইবে, তাহার জগ শনুষোর পক্ষে ব্যবহ।র ন! 

করাই ভাল। সময়ে সময়ে পুকুরে মংস্ভের জন্য 

যে সকল খ্ুন্ধ দেওয়৷ হয়, ঠোখলি অথব। সেই 

পুবুরের জল মতস্তের পক্ষে উপকারা বটে কিন্ত 

মন্ুয়ার্্রক্ষে অনুপকীারী। 
পসরা 

স্বামি শল 
ছি কি ৪৯ এসি ৪ টি তযালে 

৮ ৮ জি শীত ৩ তী পা পম পচ পেশ এস পাশ জিত শন কন ছুটি সত ০ ৮০ ৩ ০০ ৩ জে এ পি পি পি তি ভি এ ভর এষ ওসি এটি 

ক্কাষতখাবদ প্রযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণাত 

কাষ গ্রস্থাবলী। 
» ৯ ক্ৃথিক্ষেত্র (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২ (২) ৪সবজাবাগ ॥* (2) ফগকর ॥* 
5) মাণক ১২ (৫) 21588196 ০91) 918160 ৯৭ 

( (৬) 1:018609 (০10100101৮৩? (5)পশখাদ। 1০৪ 

(৮) আমুব্বদ]য় চা 1০১ (৯) গোলাপ-বাড়া ধ*। 

১০) মুত্তকা-ত€ ৯৯, ০১১) কার্পাম কথা ॥* 
(৯২) উাঞ্তদ্ীবন ॥*-যন্রস্থ। পুস্তক ভি পিঃকে 

পাঠাই। “কৃষক” আফসে পাওয়। যায়! 



২৭০ 
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স্ঞলুবস্হি নি ফৃসনরম মেশে এপি এও জে বি মু্্ভৃম্ননেে 

টাটা ১৩১৬. 

শ্বেতসীর বা পালো, ও ও শর্করা । | 

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত। 
(অঙ্গ।র ৫. হাইড়োজেন ১০; 

পালে প্রধান দিনিস। 
তিক! দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে £- 

অক্সিজেন ৫)- আমাদের উঠিজ্জ আহারের মধো খেতসার ব| 

প্রধান প্রধান খাগ্যত্রব্যে শতকর। কত ভাগ শ্বেতসার আছে, তাহ নিয়লিখিত 

শন্ত চাউল | গম যই [| যব | মকাই | জুগ্জার | আলু |. কলাই 
রী টিন সে নটি ডিএ কিরন তার যারা ররর রাগাবে উনার ০০০2১০৫০৬28 

পালে। ূ ৃ ৬৮ ূ ৬০ |* ৭০ ূ ৭০ ূ ৭০ ্ ১৬ ূ ৬০ 

ভিন্ন ভিন্ন শঙ্থের পালে। ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চতি অধিক . পালে। পাওয়া যায় না; কারণ. তখন 

বিশিষ্ট। পর পৃষ্ঠায় কয়েক প্রকার পাঁলোর চিত্র 
প্রদত্ত হইল। উত্তিদদিগের যুলে ও বাঁজেই 

সাধারণতঃ পালে সঞ্চিত থাকে । 

বিশুদ্ধ পালোর কোন গন্ধ কিনব! স্বাদ নাই। 

ফুটন্ত জন্মে ইহা। কিঞ্চিৎ পরিম।ণে দ্রব হয় বলিয়। 

বোধ হয়। কিন্তু শর্করায় পরিণত না করিয়া, 

ইঞাদ্বার] দ্রাবণ প্রস্তুত করা যায় না। ক্ষারের 
সহিত উত্তপ্ত করি.লও ইহা দ্রধণীয় হয়। ইহা লঘু 

পথা বলিয়া খ্যাত ।« মুখের অমৃত ইহাকে শকরায় 

পরিণত .করিতভে পারে। জনে মিশ্রিত করিয়! 

কিঞিৎ এসিডসংযোগে উত্তাপ দিলে পালে 

হইতে একরপ স্বল্লম়ি্ট শকর1 (ডেন্সট্রে।য) প্রস্তুত, 

করা যায়। এই চিনিদ্বার সুর ও তিনিগার 

প্রন্তত হয়। রি 

পালো প্রস্তুত করা বড় কঠিন নহে। বরিশাল 

জেলায় অনেক গৃহস্থ শটী হইতে পালে! প্রস্তুত 
করিয়। থাকে। স্থানীয় চিকিৎসকগণ এই পালো 

ব্যারামের সময়ে পথারূপে ব্যবস্থা করেন। ইহা 

ধারা নানারপ মিষ্টানলও প্রস্তত হইয়া থাকে । 

কাতিক হইতে চৈত্রমাস পর্যাস্ত শটী তুলিয়া সংগ্রহ 
করা হুয়। বৃষ্টি পাইয়া শটা গৃধাইলে তাহা হই 

পালে মূল হইতে গাছের নূতন বর্ধনশীল অংশে 
পরিব্যপ্ত হয়। শটীর ব।কল ফেলিয়। প্রথমত 

জলে ধৌত করিয়। টেকিতে কুটীয়া লওয়া হয়। 
পরে এই কোটা শটা জলে চট.কাইয়া একট। চট 

দ্বা ছ'কিয়া লইতে হয়। এই জল প্রান ৩ ঘণ্টা 

কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে, পাত্রের তলায় শুভ্র 
বর্ণের পালে। জম। হইয়া পতিত হয়। তৎ্পরে 

পালোর উপরিস্থিত জল ফেলিয়। দিয়া, ইহ। জল 

মিশ্রিত করিয়। পৃ্নবৎ পাত্রে রাখিয়। দেওয়া হয়। 

এইরূপ ৭ বা ৮ বার ধোৌঁত করিলে পরিষ্কৃত পালে। 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভালরূপ ধৌত না৷ করিলে 
শচীর তিক্ত রস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। 
কিঞিৎ কষ্টিক সোডার দ্রাবঞ্টযোৌগ-করিলে সহজে 

এই পালে! পরিষ্কত হইবে। তাহার পর ইহ। 

রোরে শু করিয়। লওয়। হয়। 

বিলাতে গম, যব, মকাই, চাউল, আনু, এরো- 

রুট প্রসৃতির পালো বাহির করা হয়। গম, যব 

প্রস্ততি, এক দিন জলে তিজাইয়৷ রাখিয়া, প্রেষণ 

করুহয়। এই পেষিত গম বা যর জলে মিশ্রিত 

করিয়! পূর্বোক্ত প্রকারে, ছাকিয়। ওয় হয়। 

এই জল এক প্রকার কলের মধ্যে ঘুরাহলে জল 



ছল ৮ ০ তরি ৮ 

১২শ সংখ্যা |] 
. ২০ নটি, শন ৫7৮৮ নত ও ৭ লা শস্খ চি 

ও পালো পৃথক হইয়া: পড়ে। বলা বাছধা যে, 

এই কল দ্বার পালে! ছা'াকিয়া লইলে, শীত্র শর 

ধোঁত কার্য সমাধা হয়। তাহা না করিয়। :পুর্বোক্ত 
প্রকার পাত্রে রাখিয়। দিলে, পালে পাত্রের নীচে 
জমা হয়। তৎপরে জল ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় 

ইহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া, কষ্টিক সোভার 

ক্ষীণ দ্রাবণ যুক্ত করা হয় এবং পুর্নো্ত প্রকারে 

২: সি টির বু 

বৃ 7 ্  

২৩ না * 

গ্বেতসার বা 1 পালো ও করা | ২৭১ 
লি পি তত ৬ পট কত তা 5 পদ ৯ ৯ তা এজি ৬৪৯ তি তা * ও ই ৪. - 

পাল পাত্র তলে জম হইলে, জল না কেলিয়! 

দেওয়া হয়। তৎপরে ছুই তিন বার জলে ধৌত 
করিলে, কষ্টিক সোডার ক্ষার চলিয়া ষায়। 

অতঃপর ইহা শুষ্ক করিলেই বিশ্তগ্ধ পালে প্রাপ্ত 

হওয়! যায়। চাউল হইতে পালো প্রস্তুত করা 
তত সহজ নহে । চাউল প্রথমত কষ্টিক সোডার 

ক্ষীণ দ্রাবণে এক:দিন সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়, 

বিভিন্ন শস্তের পালোর, 

প্রতিকৃতি । 
১। ভুট্টার পালে।। 

২। গমের পালোঞ , 

৩। যইব্ু পালো, (কে) বিমুক্ত। 

৪1, আলুর পালো, (খ) যুক্ত। 

৫। চাউলের বিষুক্ত পালো। 

যই ও*চাউলের পালে। 

দেখিতে একরূপ। 

৬। শিমের । 

য্যারে।রুটের পালো। 

ক্যানার পালে।। 

ণ | 

৮। 
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সস্তা ৪১৬ 

পরে ধোঁত করিয়া, টার পেষণ করা হয়। পরে 

এই পিষ্টকে পুনঃ ক্ষার-দ্রাবণ যোগ করিয়া ২$ ঘণ্টা 

জলে আন্দোলিত করিতে হয়। অতঃপর পুর্মোক্ত 

গ্রণালীমত পালে! জমাইয়। বিতন্ত করিয়া লয় 

হয়। নিয়ে লিখিত অন্য প্রণালী অপেক্ষাকৃত 

সহজ । এই প্রণালীমতে প্রথমতঃ চাউল এক দিন 

জলে গিশ্রিত ' করিয়া, ইহাতে হাইড্রোক্লে।রিক 

এপিডের দ্রাবণ যোগ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রায়! 

-- স্পা রর 

শে ৮ সি সি টি হও স্কিল ০, জিও চিতা বির 

দিলে পালো ব্যতীত পিষ্টকের অন্যান্য পদার্থ 

দ্রবীভূত হর়্। তৎপরে পালে! জমাইয়! জলে 

ধৌত করিয়া লইয়। পালে! বাহির করু! যায়। 
আলুর পালে! প্রস্তুত করিতে হইলে,*আলুর 

ছাল ফেলিয়। ঢেকী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন 

উপায়ে পিবিয়া লইতে হইবে। পরে সাল- 

ফিউরিক এপিডের দ্রাবণযুক্ত জলে ইহা মিশ্রিত 
করিয়া ছ'িকিয়। লইতে হয়। এ জল কোন পারে 
রাখিলে, পূর্বের ন্যায়, পালো। এই পাত্রের তলায় 
জম! ইয়। ইহার পর; পূর্বেক্ত প্রকারে, কষ্টিক 
সোডা (অভাবে সোড1) মিশ্রিত জলদ্বারা৷ ইহ] 

ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে তৈলাদি পদার্থ 
দুরীকূত হয়। ন্মরণ রাখু। কর্তব্য যে, কিক 

সোড। মিশ্রিত জল ও পরে পরিস্কতঞ্জল দ্বার! 
ধৌত ন। করিপে, কোন পালোই বিশুদ্ধ হইতে 
পারে না। ৃঁ 

আলু (সুলভ হইপে ), ভুট্টা ও জুয়ার হইতে 
পালে। বাহির কর] খুব লাতঞ্জনক ব্যবস! হস্তে 

-.পাবে। ৫ ্ 

এবোরুট ও সিমুলিয়। আলুর মূল হইতেও 
পুর্ব্বোঞ্ত নিয়মে পালে। বাহির কর! যাইতে 
পারে। টা 

আইওডিন ও ব্রোমিণ, দ্বারা পালো পরীক্গা 
কর।ধায়। 

কক চৈত্র, ১ ৯৩১৬ ৬। কের সক 
ক 2 

০ শ র্ রি শত শ 78. শতশত হত সিন 

ভ ভর ৬ ৪৮ আট ৬৯ শেড 

শর্করা ॥ নানা প্রকার চিনি আছে; 

যথ|,-.ফল (চিনি, যব চিনি, ইক্ষু চিনি ইত্যাদি। 

ইহাদের বিবরণ সংক্ষিগুতাবে বর্ণনা করা 

যাইতেছে | 

ফলচিনি, (অঙ্গার ৬, হাইড়েজেন ১২, 

অক্সিজেন ৬)।--ফলের মধ্যে যে চিনি পাওয়া 

যায় তাহাকে ফলচিনি বলা যাইতে পারে। 

চিনি ছুই প্রকার, যথা-( ৯) গ্রকোধ, বা ডে্স- 

ট্রোষ, (২) লেভূুলোয। ডেকসট্রোয অতি 
স্বল্পমিষ্টবিশিষ্ট শর্করা, কিন্তু লেভূলোয, ইক্ষুশর্করার 

ন্যায় মিষ্ট। মাত গুড় ও মধুতে অধিকাংশই লেভু- 
লোয, কিন্তু ফলে ইচ্ষুচিনিও সাধারণত প্রাপ্ত 

হওয়। যায়। ফলচিনি হইতে স্থুরা প্রস্তুত হইয়। 

থাকে। 

২ ৭ পপ শা পাশ বা শাসপয 

লে উস লী ৯ শব ছি 

ফল- ঞ 

পালে। সালফিউরিক এসিডের ক্ষীণ দ্রাবণের 

সহিত উত্তাগ দিলে ফলচিনিতে ( ডেকাট্রোষ) 

পরিবন্তিত হয়। ইহার অয্নত্ব নষ্ট করিবার নিমিত্ত 
চাখড়িচর্ণ সংযোগ করা আবশ্তক। তাহার পর, 
এই রসকে ফ্লানেলে ছা'কিয়৷ পুনঃ উত্তাপ দ্বার 

গাঢ় করিলেই, ফলচিনি প্রস্তুত হয়। 

ডেক্সট্রোয ফল ব্যতীত ডিঘ্বে, জন্তর যরুতে 

এবং বহুখুত্র-রোগীর মুত্রে প্রাণ্ড হওয়া যায়। ইক্ষু- 
শর্করা সাল্উফিরিক্ এসি. যোগে রুষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত 
হয় কিন্তু ডেক্সট্রোযে তাহ] হয় ন|। 

যবচিনি ( মলটোয,), ছুপ্ধীচিনি (ল্যাক- 
ট্রো) এবং ইক্ষুচিনি (সুক্রোষ), জেঙ্গার 
১২, হাইড্রেজেন ২২, অঝিজেন ১১)।--এই 

সকল শকর1 সমসংখ্যক অঙ্গার, হাইড্রোজেন এবং 

অক্সিজেন ধারধ করে। কিন্ত ইহাদের. গঠন- 

প্রণালী বিডির ; এই জন্ত ইহাদের গুণাবলীও 

বিভিন্ন । 
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ইক্ষুচিনি 1 ইকছটিটি ও খেজুর চিনি 

উভষকেই আমর! ইক্ষৃচিনি বলিয়। বর্ণন! রে 

বাস্তবিক ইহাদের গঠনপ্রণালীও একইরূপ। কিন্ত 

আমরা পন্ধ এবং ম্বাদ দ্বার এই উভয় চিনিকে 

বিতক্ত কবি; তাহার কারণ এই ঘে, প্রস্তত 

করিবার সময়ে বিশুদ্ধ শর্করা ব্যতীত অন্যান্য 

. অনাবস্তক পদার্থ ইহাদের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া 

যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে চিনি প্রস্তত 

করিবার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণন। নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

ইক্ষুর রস করিস! তৎক্ষণাৎ ফ্লানেল দ্বার! 

ছ'কিয়! লইয়। ইহাতে কলিচুণ (১) এমন ভাবে 
মিশ্রিত করিবে, যেন ইহ। এই রসের অন্্রত্ব বিনষ্ট 

করিতে পারে । (২) নীল বর্ণের লিটমাস্ কাগজ 

এই বুসে সিক্ত করিলে যর্দি ইহ লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত 
হয়, তবে বুঝিতে হইবে ষে, রস অস্যুক্ত। তাহ! 
হইলে আরে। চুণ মিশ্রিত করিতে হইবে । ঘখন 
দেখিবে ঘষে, লোহিত বর্ণের কাগজ কিঞ্চিং নীলবর্ণ 

প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন জানিবে যে চর্ণ-মিশ্রণ ঠিক 
হইয়াছে । পরে অগভীর (চেপ্ট।) কড়াতে রস জ্বাল 

দিবে। এই বদ উত্তপ্ত হইলে, ইহার সহিত সালফিউ 

বাস্(৩) এসিভ-ত্রাবণ মিশ্রিত করিবে, ষেন নীল- 

লিটমাস্ কাগজ ঈষৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করে। যদি 

চুণ অতিরিক্ত হইয়! থাকে, তবে লোহিত বর্ণের 

কাগজ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইবে । তাহা হইলে, আর 
একটু সাল্ফিউরাস্ এসিড মিশ্রিত করিতে হইবে। 
চণের ভাগ অপেক্ষা! এসিডের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক 

রাখিবে; চুপের ভাগ অধিক হইলে গুড়েব বর্ণ 
পর 

(১), টুণের পরিবর্তে সোডাও ব্যবড্লার কর। যায়। 
(২) এক শত গ্যালন রসে প্রায় ২ আউনগ চণের প্রয়ো- 
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(৩) সালফিউরাস এসিডের “অভাবে সালফিউর্লিক বা 
কস্করিক এপিভ বাবহার করা ধাইতে পারে। 

৩৫ 

: অতিশয় শুভ্র হয়। 

নিশ্যয়ই কাল হইবে। কিয়ৎক্ষণ জাল দিলে, 

রলেব দ্রধণীয় অনেক পদার্থ কঠিনাকার ধারণ. 
করে। তখন রস নামাইয়া কিয়ৎগ্ষণ মৃত্তিকা! 
ব। কাঠের পাত্রে রাখিলে বসের ময়লা! অধঃপতিত 

হয়। পরে ছ'কিয়। পুনরায় আল দিলে, বিশুদ্ধ গুড় 

প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । এই সময়ে পুনরাঘ কিঞ্চিৎ: 

সালফিউরাস এসিড যোগ করিলে" রসের" কৃঝ্ঃবর্ণ 

সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। 
এই প্রণালীতে গুদ প্রস্তুত করিলে, অধি 

দানাদার গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহান বর্ণও 

এই গুড় শীম্ঘ মদাইয়! যায় 

ন1। উ়িস্তা দেশে রুষকগণ বলে কলিচুশ মিশ্রিত 
করে বটে, কিন্ত তাহা এত অতিরিক্ত পরিমাণে 

ব্যবহৃত হয় যে, গুড় অত্যন্ত কাল হম্। উত্তাপ- 

কালীন ২ ব৷ ১ বার দুগ্ধের জল রূসে দিলে ইছানপ 

ময়ল। উত্তমরূপে গাদের সহিত উঠিয়া ঝায়'; এবং 

গুড়ের বর্ণও উজ্জ্বল হয়। বেহার প্রদেশের 
কোন কোন স্থলে. লিচরা ফলের আঠ অথবা 
ইহার পাতার রস গুড় কিন্বা চিনির বসের সহিত 

মিশ্রিত করা*্হয়। ইহাতেও বৈশ গাদ উঠিয়া 

থাকে। অনেক স্থানে চাধীগণ গুড় প্রস্তুত করি- 
বার সময়েক্গাদ কাটে ন।। গাদের সহিত অতি 

সামান্যই গুড় নষ্ট হয়, কিন্তু অন্যদিকে, এই 

অপরিষ্ারের জন্য যে যূল্য নিতান্ম কম হয়, সে 
বিষয়ে তাহার! চিন্তা করে স্তা। 

কড়াইয়ের ধারে যাহাতে বম পুড়িতে ন! থাকে 

তদ্ধিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই আন্ত, 

মধ্যে মধ্যে জল-সিক্ত কাপড়ের টুকব। দ্বারা 

কড়াই পুণছিয়! দিতে হয়। রূস পুড়িতে গ্লাকিলে 

গুড়' কষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। প্রচলিত গতীর মুতিকা- 

পাত্রে খড় প্রস্তুত করিতে সকলে পারে না, এবং 

ইহাতে গুড়ের বর্ণও খুব উজ্জ্বল হয় না; কারখ 
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এই প্রণালীতে রস অল্লবিস্তর পুড়িতো থাকে। গুড় 

হইবার কিঞ্চিৎ পুন্বে দুই ব। একবার কিঞ্িৎ 
সোডার গল দিলে, গুষ্টের বণ অতি শুভ্র হয়। 

পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তত গুড়ের মাদ বাহির 

করিয়। দিলে উত্তম চিনি প্রাপ্ত হওয়; যায়। 

অতি উত্তম চিনি প্রঙ্ধত করিতে হইলে, গুড় 

জলে দ্রব্করিয়া'ইহাতে পূর্বোক্ত প্রণালীমত চুন 
ও সালফিউরাস্ এসিড. যোগ করিয়া দানাদার 

গুড় প্রস্তুত করিয়। লইতে হয়। রস কয়লা চুর্ণের* 
তিতর দিয় ক্ষিপ্টার করিয়া লষ্টলে, চিনির' বর্ণ 

অতিশয় উজ্ভ্বল*্হইবে। কেহ কেহ সাল্ফার- 
ডাই-অক্সাইড. (গন্ধক.পপোড়াইলে যে ধৃূম.উখিত 

হয়) দ্বারাই রসের বর্ণ নষ্ট করিয়া থাকেন। এই 

রস “ ভ্যাকুয়াম” কড়াতে গাঢ় করিয়া চিনি প্রস্তুত 

করিলে, ইহা! অতিশয় শুভ্র বড় বড় দানা।-বিশিষ্ট 

হইয়া শ্বার্ভক। ““ত্যাকুয়ম্” কড়াই ব্যবহার 
ব্যতীত কথনও চিনি এইরূপ শুত্র কিম্বা মোট 

দ্ানাবুক্ত হইতে পারে নী, কারণ, ইহাতে বস 
মোটেই পুড়িতে পায় না। কিন্তু, ভ্যাকুয়াম্ পান্রে 

চিনি প্রস্তুত কর1«অতিশয় ব্যয়সাধা ।* 

ইক্ষুচিনি জলে মিশ্রিত করিয়। কিধিৎ এসিড- 

দ্রাবণ সহযোগে উত্তাপ দিলে, ইহ1 1 ফু্পচিনিরূপে 

পরিবন্তিত হয়। ০ 

পাররপা,. রাহ 8.0 (রর সপ পরিজ ও 

৭ উত্তিষ্জ কয়লা অপেক্ষা জান্ত্রব কয়লার অঙ্গারীয় 
পদার্থের বর্ণ নষ্ট করিবার গণ অধিক; এই গগ্য সি 
জান্তব কয়লাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৃ 

+ চুপ বা সৌডাস্থারা রসের অস্নন্থ দূরীভূত না করিয়া 
গুড় প্রস্তত করিলে. ইহার ইচ্ষু চিশিও লেভুলোষ, (বাব) 

€ হইয়া যায় এবং এই গুড় দান] বাধে না 

কুষক-_ চৈত্র, ১৩১৬ 
পর 

[ ১০ম খণ্ড । 

কৃষক | 

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত। 
শত পপ শা পক 

আমাদের দেশে এক্ষণে যে কষিকাধ্যের 

অধনতি হইয়!ছে ইহার কারণ ক্ষকদিগের মধ্যে 
প্রণাশীর কৃষিজ্ঞানের বিস্তার নাই। 

জ্ঞান বিস্তারের উপর যে ক্ৃষিকার্ষ্যের উন্নতি নির্ভর 
করিতেছে, তাহার প্রমাণ হল্যাও, সুইজারল্যাণ্ড 

প্রভৃতি । &ঁ সকল দেশের মুত্তিক। সাধারণতঃ উর্ধর 
নহে। তথাপি বিজ্ঞান বলে ইউরোপীয়ের! দ্বিন 
দিন ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিতেছেন। 
তাহার] যেব্দুপ যত্র, দৃঢ় পরিশ্রম এবং অবিচলিত 

অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্ধ্য করিয়। থাকেন, 

ভারতীয় কষকগণ সেই রূপ যই সহকারে কৃষিকার্ষ্যে 

মনোনিবেশ করিলে ভারত মুত্তিকায় যে কত শস্ত 
উৎপন্ন হইত তাহ মনে ধারণ কর! যায় না। 

« ভারতের মাটিতে সোণা ফলে” এই যে প্রবাদ- 

বাকা বহু দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, 

প্রাচীন কালের কষকগণ ইহার অর্থ বুঝিরাছিলেন। 

ইংলগ্ড ও অ!মেরিকাঁয় কৃষক শ্রেণীর যেরূপ আদর, 

ভারতবর্ষের কলূষ্দিগের প্রতি যদি সেক্দূপ আদর 

যত, উৎসাহ ও সম্মান প্রদশিত হইত, তাহ! 
হইলে ভারতের কৃষির এত অবনতি ঘটিত না। 

যে সময়ে লর্ড উইলিয়খ বেনটিক্ক এতদ্দেশের 

গবর্ণর-জেনারেলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই 

সময়ে কষকদিগের উদনতির জন্য কাহার আন্তরিক 

বন্ধ ছিল। 'তাহার সহথন্মিশী জীমতী লেডি 
উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক এগ্রিকলৃচারাল সোসাইটীতে 
উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও তি আনন্দের সহিত 

সামান্য কুধক ও মালীদিগকে স্বহস্তে পারিভোষিক 

বিতরণ করিতেন। মহাত্ব' বেশ্টিন্ক যে কৃষিকার্ধ্য 

আস্তরিক ভাল বাসিতেন, তাহার সহস্র সহ 

উন্নত 



১২শ সংখ্যা । ] 

উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যার়। তিনি আপনাকে 

কষক বলিয়৷ পরিচয় দিতে অতি গৌরব বোধ 

করিতেন। মহারাঞ্জ রণজিৎ দিংছের সহিত রুষি 

সন্বন্ধে তাহার যে পত্র বিনিময় হয়, তাহাতে তিনি 

রণজিৎ সিংহকে লিখিয়াছিলেন, “ মহারাজ অবশ্ঠ 
জ্ঞাত থাকিবেন, যে তাবৎ সম্পত্তির নূলই, ভূমি 
এবং ভূমাৎপন্ন দ্রবোযোর ও তাহার গুণের বৃদ্ধি হয়, 
তৎপক্ষে সাহায্য ও পোষকতা কর। সর্বতো ভাবে 

কর্তব্য । ” 

ভারতের যে রূপ দুদ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, 
অন্নকষ্টু ও দুিক্ষ দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাতে কৃতবিদ্ ব্যক্তিগণ কৃষিকার্যযে 

হস্তক্ষেপ না করিলে দেশের মঙগলের আশা দেখা যায় 

না। দেশের কতবিগ্ভগণ যেরূপ রাজপুরুখগণের 

বিরাগভাজন হইতেছেন, দেশে চাকরা যেরূপ 

ছুলত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেণায় কতবিদ্ধ- 

গণের আর চাকরীর মুখ তাকায় থাকিলে 

চলিবে নাঃ এখন তীহাদিগের উদরানের সংস্থান 

ও দেশের মঙ্গল জন্য উপায়াত্তর হণ কর অবশ্য 

কর্তব্য হইয়৷ উঠিয়াছে। দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি- 
গণ ধদ্দি এ সময়ে কৃষি, বাণিঘ্য, শিল্পি কাধ্যে 

প্রধিষ্ট হন, তাহ] হইলে অনেকটা উন্নতির আশা 

কর। যাইতে পারে। 

যাহার! স্বহস্তে চাষ॥ করিয়া থাকে, তাহাদের 

মধ্যে অনেকেরই চাষের কায়েমী স্বত্ব বিশিষ্ট 

ভূমি নাই। তাহারা ভাগঞ্জোতে অথবা কোরফা 

বন্দোবন্ত করিয়া চাষের জন্য জমি লইয়া থাকে । 

এ সকল জমিতে প্রচুর পরিমাণে সারাদি প্রদান 

করিয়া, ভূমির উর্বরত। বৃদ্ধি করিতে পারে না) 

তাহার কারণ ২১ বৎসর পরেই এ্রঞ্জমি ছাড়াই 
লইয়! থাকে৷ নিঃন্ব কুষ্কগণের প্রচুর মূল্য দিয়া 
কায়েমী স্বর বিশিষ্ট ভূমি ক্রয় করিবারও শক্তি 

কৃষক । ২৭৫ 

নই । একপ স্থলে দেশের কৃষির উন্নতি নিতান্ত 

সুদূরপরাহত | | 

প্রত্যেক দেশের কষিজাত দ্রব্য তততৎদেশে 

আবদ্ধ থাকিলে, ধন বৃদ্ধি ও দেশের উন্নতি হয় না। 

কবিগাত দব্য শিল্প বাণিঞজ্ো পরিণত না করিলে 
অভিলধিত ফল লাভ করিতে পারা যায় না। 

ভারতের শঙ্।দি যৃতই বিদেশে বাণিজ্যার্থ” প্রেরিত 

ও শিল্প।দি কায্যে নিয়োজিত হইবে, ততই দেশের 

ধন বদি হইতে আবন্ত হইবে। পুর্বাপেক্ষা তগুলের 

মুখ্য যে এত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশে রপ্তানীহ 

তাহার মূল কারণ। তবে ইহার দ্বারা এই অপকার 
দেখা স্কাঁয়, দ্েশীর শগাদি অধিক পরিমাণে বিদেশে 
প্রেরিত হইলে, দেশ মধ্যে শস্যাদদি সঞ্চিত থাকে 

ন।; এক বৎসর যা কোন কারণ অঞ্জনা হয়, তাহা 

হইলে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠে এবং 

শসের মূল্য অতাধিক বৃদ্ধি পাঞক।*' কিন্ত 

এ অনিষ্ট নিবারণেরও উপায় বর্তমান রহিয়াছে। 

যে পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়। থাকে 

তাহা অপেক্ষা যদি অধিক পরিমাণে অতিরিক্ত 

শস্য উৎপাদ্দত্রের চেষ্টা কর! হয়, 'তাহ। হইলে-সে 

অপকার বছ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। 

কিন্ত সাতিঘয় ছুঃখের বিষয় এই যে, দেশয় লোক- 

দিগের কৃষিকারধ্যের প্রতি যে রূপ, অশ্রদ্ধ। ও :অবত্র, 

তাহাতে শস)।« অধিক পরিমাণে উৎপাদন কর! 

দুরে থাকুক, পুর্বাপেক্ষ। এক্রণে শস্যাদ্দির উৎপন্নের 
হার, দিন দ্রিন কমিয়। আমিতেছে। 

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের মৃত্তিকা 

ভারতের মুত্তিক1 অপেক্ষ। অধিক উব্বর! নহে। তথায় 

ভারতবর্ষ অপেক্ষ। ৫গাধৃষ ও ধান্ত অধিক পরিমাণে 

উ্পন্ন হইয়া থাকে । “ ইয়ান এগ্রিকালচারিষ্ট ” 
নামক কৃষি বিষয়ক পত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন 

সে” সমণ্ত ইউরোপে গড়ে প্রতি বিধার ৬৪৯ মরণ 
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আর ভারতবর্ষে গড়ে ২৭* মণ মাত্র গোধুম উৎপন্ন 
হয়। ইটালীতে প্রতি বিঘায় ১০।* মণ, আমেরি- 

কায় প্রতি বিঘায় গড়ে ৮।* মণ আর তারতবর্ষে 

গড়ে ৩।* মণ মাত্র ধান্ত জন্গিয়া থাকে । আমে- 

রিকায় প্রতি বিঘায় ১/ মণ, মিশর দেশে প্রতি 

বিঘায় ১৪০ মণ হইতে ২ মণ আর ভারতবর্ষে 

গড়ে ॥*ণ মাত্র তুল। হয়।” এই দেশে ষে 
এত অল্প শস্য উৎপন্ন হয়, তাহ। ভূমির দোষে না৷ 

ক্কাধিকার্য্যের দোষে? 

যে কোন কার্যে আত্তরিক উৎসাহ ন। থাকিলে 
তাহ সুন্দর রূপেসম্পর় হয় না। যেসকল কার্য্য 

অবলম্বন করিলে, স্বাধীন ভাবে শীঁবিক! নির্বাহ 

করিতে পার] ধায় সেই সকল কার্য্য অর্থাৎ কৃষি, 

শিল্প, বাণিজ্য গুভৃতি স্বাধীন কাধ্য সমুহে দেশীয় 
দিগের আদে৷ উৎসাহ নাই। এই উৎসাহ অভাৰ 
নিবন্ধন* দশের এত দুরবস্থা । কয়েক বৎসর 

হইতে দেখ। যাইতেছে বে দেশীয় কৃষির উৎসাহ 

দন গন্ত স্থানে স্থানে এক একটী কৃষি প্রদর্শনী 
সংস্থাপিত হইতেছে । এই অনুষ্ঠানের ষে মহৎ 

উদ্দেন্ী তাহ) ধল। বাহুল্য মাক্র। কিন্তু যে 

প্রকারে উক্ত মেল! হইয়া থাকে, তন্ধারা অতী্- 

সিদ্ধ হওয়। স্থকঠিন। আমরা দেখিয়। জাসিতেছি, 

মেলা উপলক্ষে কেবল কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ কর! 

' হইয়া থাকে । মেগাতে স্থায়ী উৎসাহঞজনক কোন 
পুরস্কার দেওয়] হয় না যে ২৪ টাক। পুরস্কার 
দেওয়া হইয়। থাকে, তদ্বার। কোন মতেই অতীীষ্ট- 

এপিদ্ধ হইতে পারে না। মেলার উদ্দেপ্ত, কৃষি 
জগতের উন্নতি অর্থাৎ বর্তমান কৃষি প্রণালীতে যে 

সকল ভ্রোধ আছে, তাহার পরিস্থার ও দেশ মধ্যে 

মান! প্রকার লাত জনক নূতন নুতন কৃষির অন্থু- 

ষ্টন এবং শস্যযদি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি সহিত 

কৃষিজাত প্রন্যের উদ্নন্টি বিধান। কিন্তু দুঃখের 

রুষক- চৈত্র, ১৩১৬। [১২ খণ্ড । 

বিষয় এই মেলাতে ইহার একটীও . উদ্দেস্ত 

স্ুসাঁধিত হয় না। তবে মেলা উপলক্ষে ন্ত্য 

গীত প্রভৃত্তি আমোদ এরমোদে বিস্তর টাক ব্যয় 

হইয়! থাকে । যে সকলব্যক্তিদিগকে লইয়া মেল! 
সংস্থাপিত” হইয়। থাকে, ধাহারা। কৃষক দ্দিগকে 
পুরস্থার দান করিয়। থাকেন, তাহারা হয়ত কৃষি- 

কার্যের কোন ধারই ধারেন ন।। স্থতরাং কৃষি 

সম্বন্ধীয় দোষ সংশোধনে তাহারা বিশেষ পারদশণ 
নহেন। যে সকল ব্যক্তি কৃষিকার্য্ের কিছু ন) 

কিছু সংত্রব রাখিয়া থাকেন, এক্সপ লোক হইতে 

মেলার সত্য নির্বাচিত হওয়। উচিত। 

দেশীয় কৃষকগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে 

অক্ষম নহে। তাহার] রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতে তৃতের 
ন্যায় খাটিয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। দেশ 

কাল পাঞ্জ বিবেচন। না করিয়। কেবল মাত্র পরি- 

শ্রম করিলে সফল মনোরথ হইতে পার। যায় ন1। 

বিশেষতঃ সত্যাবস্থায় পারশ্রম তত" আবষ্টক হয় 

না। দেশ মধ্যে বিদ্যার গ্তি বিকীর্ণ হইলে 

বিজ্ঞান ও রসায়ন জ্ঞান দ্বার নানাবিধ সহজ 

সহজ উপায় প্রকাশিত হয়, তদ্বারা সহস্র সহত্র 

ব্যক্তির পারঅম জনক কার্ধ্য অল্প সময়ে স্ুচারুরূপে 

সম্পন্র হইয়। থাকে । অতএব ষে কোন বিষয়ের 

উন্নতি সাধন শিক্ষার উপর একান্ত নির্র করে। 

পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া৮দেখ,.ষে সকল দেশে 

শিক্ষিত শ্রেনী ষে কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত, হইয়াছেন, 
তাহারাই দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছেন। 

ইউরোপ ও আমেরিক1 ধে এক্ষণে কৃষি বিষয়ে শীর্ষ 

স্থান অধিকার করিয়াছে, আর পৃথিবীর মধ্যে উর্বর 

ক্ষেত্র ভারতভূমি খে দিন দিন ক্ষিকাধ্যে পণ্চাৎ- 
বন্তা হইতেছে-ট্হার কারণ আর কিছুই নহে এঁ 
সকল দেশে সুশিক্ষিত জনগৃণ সন্মান ও শ্রন্ধারকার্যয 

জ্ঞান করিয়। কৃষিকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 



১২শ সংখ্যা। | 

কষক দিগের উন্নতি বিধান জমিদারব.র, 

উপর সমধিক নিভর করিয়া রহিয়াছে । তীাঠারা 

যদি স্বস্থ জমিদারী মধ্যে নানাবিধ কুঁষির উপায় 

বিধান করেন, তাহা হইলে তাহাদেরও আয় 

বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখী প্রজা-রগেরও 
অবন্থ ভাল হইতে পারে । 'বিশেষতঃ জমিদারগণ 

-ক্লুষিকার্য্যের যে পরিমাণে অনুসন্ধান লইতে পারেন, 

অন্যের পক্ষে তাহ! স্ুকঠিন। জমিদার মহোদয়গণ 

যদি স্বীয় স্বীয় জমিদারী মধ্যে কুধষিকার্যোর 

জন্য জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়। দেন, তাহ। 

হইলে দুস্থ প্রজাগণের যে অবস্থা বছুল পরিমাণে 
উন্নত হয় তঘ্িষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলেই 

জলসেচনের শুব্যবস্থ। নাই, _পুষ্করিণী জলাশয়াদি 

যাহ] কিছু আছে, সে সমুদয় ভরাট হইয়! যাওয়ায়, 

বর্ধাকাল ব্যতীত সেই সকল জলাশয়ে সেচনো- 

পধোগী বা মোটেই জল থাকে ন।; সুতরাং সে সকল 

জলাশয় হইতে জলসেচন করিয়। ফসল রক্ষা 

করিবারও কোন উপায় নাই। তাহার। যদি-দয়] 

করিয়। সেই সকল পুরাতন জলাশয়াদদির পঙ্কোদ্ধার 

এবং স্থানে স্থানে নূতন জলাশয় খনন করিয়া দিয়! 
শন্ত রক্ষার জন্য জল সেচনের ও পানীয় জলের 

সুব্যবস্থা করিয়। দেন, তাহ। হইলে দেশের মহছু- 

পকার সাধিত হয়। ইহাতে তাহাদের ধর্ম 

অর্থ দুই সাধিত হয়। দেশ! মধে] জলসেচনের 

স্ুব্যবস্থ। থাকিলে কৃষকদিগের এরূপ শোচনীয় 

অবস্থা কদ্দাচই থাকিত না৷ এবং ছুতিক্ষের পরাক্রমও 
বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হইত। 

কৃষিকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করাও জমিদার 

মহোদয়গণের একটী প্রধান কর্তব্য কর্্মা। তাহারা 

যদি আপন আপন জমিদারী মধ্যে কৃষি, প্রদর্শনী 
সংস্থাপন করিয়। " কৃষকদিগের” উৎসাহ প্রদান 
করেন, তাহ। হইলে প্রচুর ফললাড হয়। দেশ 

কুষক। ২৭৭ 

মধো এই রূপ ক চর মেলা স্থাপিত হইলে, 

কুধকগণ তাহ! স্বচক্ষে দেখিতে পারে এবং মেলার 

উদ্েশ্ত বুঝিয়া কৃষিকার্যে সমধি্ যত্তবান হয়। 

এক্ষণে যে সকল মেলা, জেলায় সথবা সবডিবিসনে 

হইয়া! থাকে, সাধারণ কষকদিগের ভাগ্যে তাহ। 

দর্শন ঘটিয়। উঠে না। যাহাদিগের জন্য মেলা 

স্থাপিত তাহাদের দেখিবার ব্যবস্থা করা৷ সর্বাগ্রে 

কর্তব্য। দেশ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মেলা স্থাপিত 

হইলে সাধারণের পক্ষে দ্বার উদঘাটত থাকে । 

দুরে স্থাপিত হইলে কাধ্য বন্ধ এবং পথ খরচ 

করিয়া অধিকাংশ কৃষক মেল! স্থলে যাইতে পারে 

না। তবে 'জেলার বা অন্য কোন স্থানে বড় 

আকারের মেল! করিতে হইলে পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষ 

মেলা গুলি লইয়া! ২।১ বৎসর অন্তর স্থাপন করিলে 

চলিতে পারে । দেশস্থ ক্ষুর্র ক্ষুদ্র মেল! গুলি এ 

বৃহৎ মেলার শাখ। স্বরূপ গণ্য করা উচিত। * এই 

যে কংগ্রেস সংলগ্ন মহামেল৷ সে দিন কলিকাতায়। 

সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই মেল। দেখিয়] শিক্ষালাত 

করিবার জন্য সুদুর মফঃম্বলস্থ কয়জন কৃষক দেখিতে 

উপস্থিত হইয়াছিল? ঃ 

আঙ্গকাল মফঃম্বলে "অনেক ভদ্র গ্রামে 

মিউনিসিপ্যালিটা"এবং প্রত্যেক জেন্ায় ডিষ্টিকৃট 

বোর্ড ও প্রত্যেক মহকুমায় লোকেল বোর্ড স্থাপিত 

হইয়। পথ খাট ওভৃতি দেশ হিতকর বহুবিধ 

কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। কেবল মাত্র পথ ঘাটের 

সৌষ্ঠব সম্পাদন করিলে দেশের প্রক্কত মঙ্গল কর 

হয় ন।। দেশীয় লোকের খুদ্যের উপায় অবধারণ 

করা সকল কার্ব্যের মৃধ্য উদ্দেশ্য । দেশের, 

স্বাতির, বংশের শ্রবৃদ্ধি*করিতে হইলে সর্বাগ্রে 

অনের সংস্থান করা আবশ্তক। দেশের অতাব 

মোচন ও দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, 

পর্ষাগ্রে দেশীয় কষকগণের অবস্থার উন্নতি কর! 



২৭৮' 

এবং চিজ তি টি রি কর 

নিতান্ত আবশ্বাক | আমাদের ধিবেচনার প্রতোক 
লোকালনোড খ মিউানসিপা।পিটীর অধানে এক 
একটি আদর্শ »বিক্ষেত্র সংস্থাপিত হওয়া আবশ্তাক। 
আদর্শ কষিক্ষেত্রে নানাবিধ ফল, ফুল. শঙগাদির 
চাষের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অনুসারে শিক্ষ। দিলে দেশের যথার্থ হিত 
সাধন করহয়। যার্দও দেশ মধ্যে ২'১টা আদর্শ 
কষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে বটে, তদ্বার। 
আশানুরূপ শুভ ফল দুষ্ট হইতেছে না। জেশায় 
জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, প্রতে।ক, মিউনি- 
সিপ্যালিটীতে রুষির উৎসাহ, কৃষির অনুষ্ঠান, 
রুষির অন্ুষঞ্ধলন, দরিদ্র ককগণের অবস্থোন্নতির 
বিধান এবং বিন। সুদে বা সামান্য সুদে খণ 
দানের ব্যবস্থা হইলে তারতের আবার সম্পূর্ণ শ্রী 
হয়, ভারতের ছুঃখ অমানিশ| দূরে চলিয়া যায়। 

দেশীয় কৃষির উন্নতি গবর্ণমেন্টের উপর বহুল 
পরিমাণে নির্ভর করিতেছে । বাজপুরুধদিগের 
কফটাক্ষপাত ভিন্ন কোন মতেই উহা উদ্নততিপথে 
শরমন করিবে ন।| রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই 
সময়ে সময়ে কৃষিকার্য করিবার উপদেশ দিয়। 
থাকেন, কিন্তু কার্যের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল 
মাত্র প্রস্তাবে কোন ফল দর্শে না। সময়ে সময়ে 
স্থানে স্থানে কষ প্রদর্শনী উদঘাটন ভিন্ন রাজপুরুষ- 
দিগের আর কোন বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। 
এক্ষবে কুষির যেরূপ হুঁরবস্থা, তাহঢুতে মেলা স্থাপন 
অপেক্ষ। মফঃস্বলে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র 

স্বাপন করিয়। সাধারণের পক্ষে শিক্ষার দ্বার 
উদঘাটন করা! সর্বতোতাবে কর্তব্য। স্থানে স্থানে 
আদর্শ রুষি ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়া আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে কৃষিকার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, 
মফঃথলস্থ ক্ৃষকগণ তাহা দেখিয়।" 
উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙগম করিতে সক্ষম 
হইবে। মফঃম্বলস্থ অঙ্ঞজ কষকগণ সোর।, অস্থি 
চুর্ঘ, চুণ প্রভৃতি যে সার রূপে ব্যবহাত হয়, তাহ! 
তাহার। জ্ঞাত নহে, এবং এ সকল দ্রব্য সাররূণে, 
ব্যবহার করিবার জন্থ উপদ্দেশ দিলেও তাহার] 
উপহাস করিয়। হাসিয়া উড়াইয়। দেয়। যদি 
তাহার নিকটস্থ আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রেএী সকল 

কৃষক_চৈত, ১১৬ । 

তাহার 

[১*ম খওড। 
৩. স্পেল আশা পা তেস্প 

ঘা 

সারের চিল স্বচক্ষে দর্শন ৭ কৰে, তাহা হইলে 
এ সকল দ্রব্য সার রূপে ব্যবহার করিবার বিষয়ে 
তাহাদের আর কোন রূপ আপত্তি থাকবে না। 

দেশ মধ্যে নানাবিধ নুতন নুতন লাঙ জনক কৃষি- 
কার্য, অনুষ্ঠিত হইলে, কেখল যে কৃষি জগতের 

শীপান্ধ' হইবে, এরূপ নহে তন্দারা বাণিজ্যের 
অঙ্গ বিস্তৃত হইয়। দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

কূষ-জাত দ্রব্য শিক্পকার্ষ্য নিয়োজিত হইলে, এবং 

সেই শিল্প-জাত দ্রব্য দেশে বিদেশে প্রেরিত হইলে 

যে দেশের প্রচুর ধন বৃদ্ধি হইয়া খহুল পরিশাণে 
ছুঃখ দারিদ্রতা দুরীভূত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন 
স্দেহ নাই । কষি-জাত ও শিল্প-জাত দ্রব্যাদি দেশে 
বিদেশে আমদানী রপ্ত।নীর সংখ্য। বাড়িয়। উঠিলে, 
শুক্ক খাবদে গবর্ণমেণ্টেরও বিস্তর লাঁত হইতে 
পারে। ফলতঃ দেশ মধো কৃষি ও শিল্পকার্য্য বিস্তৃত 
হইলে কি প্রজা কি আপামর সারারণ লোক সমূহ 
কি গবর্থমেণ্ট সকলেরই লাের পথ পরিষ্কৃত হইয়া 
আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গবর্ণমেপ্ট হইতে 
এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপায় এ পধ্যন্ত অবধারিত 
হয় নাই। 

দেশ মধ্যে সুশিস্তুত রূপে জল সেচনের 
সুব্যবস্থা! কর] দেখায় জমিদ্রারগণের সাধ্যাতীত। 
এবিষয়ে দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি একান্ত 
প্রয়োজনায়। সত্য বটে, গবর্ণমেন্ট কৃষি 
বাণিক্ের সুবিধা জন্য স্থানে স্বানে খাল খনন 

করিয়। দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল 
লাভের সম্ভীবন। নিতান্ত কম। গবর্ণমেণ্ট যদি দয়! . 
করিয়। কষি প্রধান দেশে বিস্বুত রূপে খাল 
খননের সুব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে কষি 
বাশিজ্যর উন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্টের লাভের পথ ও 
সুবিস্তৃত হইয়াউঠে। দেশে অন]বৃষ্টি প্রযুক্ত 
দুঙিক্ষেরঁ আশঙ্কাও বহুপরিমাণে দূরীভূত হয়। 

০ শা এ জা শ্কুচি ৮০০ শিশিি আচ ও সস চি আস এ আজ আত ভুত 

রেশম বিজ্ঞান 1৩ ৩* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ). 
রেশমের পোকার , চাষের পক্ষে এই পুস্তক খানি 

একান্ত প্রয়োজনীয় $ ইহা! সচিত্র। মূল্য ১ 
টাকা মাত্র। (কুধক অফিসে প্রাপ্তব্য)। : 



্ স্শ রিনি ॥ 

গবাদির রে রোগ। | 

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত। 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

টেবিস মেসেণ্টাবিক1 | 
শরীরাভ্যন্তরস্থ “যেসেন্টারিক নামক গ্রাণ্ড 

সমূহে ঢেল! পান। পদার্থ উদ্ভূত হইয়া এই রোগ 
জন্মায়। এই রোগে শরীর ক্রমশঃই দুর্বল হয়, 
তলপেটে বেদন। থাকে । কাশি, অল্প অল্প আহার 

ও ছুনিবার্ধ্য উদরাময় ও দুর্বলতা এই রোগের 
প্রধান প্রধান লক্ষণ। ছোট ছোট বাছুরদিগের 

এই রোগ অধিক হয়। এই ধোগ অন্ত্রের যক্ষা পীড়া 

বিশেষ। ফুসফুসের যক্ষা রোগসহ এই পাড়া 

দৃষ্ট হয়। 

আনুসঙ্গিক উপদেশ ।--যক্মা রোগগ্রস্ত পশ্ু- 

দিগের মাংস ভক্ষণ করিলে যক্ম। রোগ হয় এই রূপ 

অনেক ডাক্তারের ধারণা। পীড়াগ্রস্ত গাতীর দুগ্ধ 
খাওয়৷ উচিত নহে । 

চিকিৎসা ।--রাজ ঘক্ষা রোগের চিকিৎস। দেখ 

ও উপসর্গান্ুযায়ী চিকিৎস৷ করিবে | 

ধনুষ্টঙ্কার | 
এই পীড়া কোনও বিশেষ বিষজনিত। এই 

রোগের বিষ শরীরের কোন স্থানে ক্ষত গ্রাকিলে 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ জন্ময়। এই পীড়াতে 

অনিচ্ছাসত্বেও এচ্ছিক মাংস পেণী সমূহের নিন 

দৃষ্ট হয়। 
লক্ষণ ।__সমস্ত* শরীরটী শক্তপ্রায় দেখায়। 

মস্তকটী কোন দ্বিকে নোয়াইতে প৷ রে না, রোগীর 

গবাদি রোগ | ৭ 
না 

মুখ, ও চোয়াল আটকাইয়া যায়| রোগী থাকতে 

পারে না, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। শরীরস্থ মাংস পেশীর 
আক্ষেপ প্রথমে দৃষ্ট হয়, পরে রোগীর পায়ের মাংসে 

আক্ষেপ দৃষ্ট হয়। রোগী মাটীতে পড়িয়া যায় এবং 
মাথ! ও গা সোজ। করিয়া শুইয়! থাকে । পৃষ্ঠদেশ 
খিলানের শ্ায় দেখায় অর্থাৎ রোগী শিরগাড়। বক্র 

করিয়] শোয়। লেজ পিছুন দিকে টানিয়া লয় এঁবং 

চক্ষু কোঠরগত হর ও কাচের ন্যায় স্বচ্ছ দেখায়। 

মুখ হইতে লাল নিঃশ্ত হয় এবং চক্ষস্থ “হ” নামক 

এক খণ্ড মাংস বাহির হইতে দেখ। যায়। * 

চিকিৎসা ।__ র্বেগীকে নিজ্জঞন স্থানে ও অন্ধকার 

গোশালাতে* রাখিবে। পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে 

দিবে । গুইবার জন্য পোয়াল বা শুষ্ক খড় দিয় 

বিছানা করিয়া! দিবে। রোগীকে তরল খাদ্য খাইতে 

দিবে। রোগী খাইতে পারিলে কোন্ঠ পরিষ্কারক 

ওষধ দিয় বাহো করাইবে। রোগী খাইর্তে না' 

পারিলে দিবসে ২৩ বার গুহ্ ছার দিয়া তরল 

পুষ্টিকর দ্রব্য পিচকারী দিবে। নিম্ন লিখিত 

ওষধ প্রত্যহ ২।৩ বার খাওয়াইয়া দিবে। যদি 

খাওয়াইতে ন| পারাণ্যায় গুহা দ্বার দিয়! পিচকারী 

দিবে। 

তামাক | ১ ভাগ 
জল “২০ ভাগ 

রোগীকে /৩ সের পরিমাণ উক্তজ্র খাওয়াইয়া 
দিবে। 

উত্তপ্ত £লীঠ দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পোড়া- 

ইয়। দিবে । কর্বলিক এসিড দিয়াও ঘ। পোড়া ইয়। 

দেওয়। যাইতে পারে। 

৪ জলাতম্ব। 

এই রোগ বিশেষ বির জনিত। এই রোগে 

রোগী প্রায়ই বাচে না। কুকুর; বিড়াল ইত)াদি 
তি 



দি: 
রা: 

বি নর টিপি লি ঙ ৮ত » পপ এ সত উরি উর 

ক্ষেপা অবস্থায় কামড়াইলে এই পঁ়। হয়। 

সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে এই পীড়ার লক্ষণ 

দুষ্ট হয়। ক্ষেপা জন্ত্র লালাতে এই রোগের বিষ 

থকে। 

লক্ষণ ।--দংশনের পৰে রোগ অঙ্ুরায়মান 

অবস্থায় ২ সপ্তাহ হইতে ১ বৎসর পর্ম্যস্ত থাকিতে 

পারে। নিস্তেঙ্জতা, নিঃসরণ, অস্থরতা সাক্ষর্য্যের ও 

জন্য প্রবল ইচ্ছা) ভয়ানক জল তৃষ্ণা কিন্তু রোগী 

জল দেখিয়। তয় পায় ও জল পান করিতে পারে না; 

রোগীর নিকটে কেহ যাইবার সময়ে রোগী শাস্ত- 
মৃষ্ত ধারণ *করে কিন্তু হঠাৎ আগন্তককে কামড়ায়। 
অস্থিরত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; রোগী গে। গে। শব্দ 

করে; কিন্তু গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা! বোধ হয়; চক্ষু 

লাল হয় ও বড় দেখায়। দংশিতশস্থান উত্তেজন। 

হেতু কামড়ায় এমন কি এ্রঁস্থানের মাংসকে টুকর। 
স্টুকরী। করিয়া! ফেলে। তয়ানক আক্ষেপ আরম্ত 
হয়, পরে পক্ষাঘাত হয় এবং রোগী হুর্বল ও 
নিস্তেজ হইতে থাকে । অবশেষে দম আটকা ইয়] 

রোগী প্রাণত্যাগ করে। 

. চিকিৎসা_-এই রোগের চিকিৎসাতে কোন উপ- 

কার হয় না। দংশিত্স্থান গরম লৌহ দিয়া পোড়া- 
ইয়। দিবে, পরে মিঠা তৈলস্লাগাইয়। দ্িবে। 
রোগীর. সেধা ও শুক্রষা! অতি সাবধানে করিবে । 

€ 
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কার্পাস চাষ |, 
শিবপুর কলেজ হইতৈউচ্চশ্রেপীর কৃষি-পরীক্ষো্তীর্ণ 

বঙ্শীয় &ষ-বিভাগের কনম্মচারী 
' শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। 

তুল। চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দ্র 
হুইয়াছে। ফাষ দ* বার আনা। ফ্লুষক অফিসে 
গাযওয়। বায়! 

কুদক_চৈতর, ৯ ১৪১৬ । 
সে ০ শি ত 

এ সর অত ১2৯৮৮ সে জজ্ ত৩ 

চৈত্র ১৩১৬ | 

রুষি উন্নতি সমস্যা | 

কষির উন্নতি বলিতে গেলে প্রধানতঃ ছুইটি 

বিষয় বুঝায় প্রথমতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে মৃত্তিকা, 

সার, বাজ প্রভৃতির গুণাপ্তণ নির্ণয় করিয়। অধিক 

পরিমাণ ফসল উৎপাদন কর এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত 

অবধারিত তথ্যসমূহ জনসমাজে প্রচার করিয়। কৃষক- 
কুলকে উন্নত প্রথায় চাষ করিতে প্রবৃত্ত কর]। 

নান। কারণ বশতঃ দ্বিতীয় বিষয়টি আমাদের দেশে 

এখন একটি গুরুতর সমস্ত! হইয়। দাড়াইয়াছে। 

রাজপুরুধগণের সহিত সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের 
এবং শিক্ষিত সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের সহিত 

কৃষক ও শ্রমজীবীগণের ঘনিষ্ট সম্পর্কের অভাবেই 
উন্নত কৃষিজ্ঞান দেশময় ছড়াইয়! পড়িতে পারি- 

তেছে না। অবশ্য সাধারণ শিক্ষার অভাবও যে 

একট! গুরুতর অন্তরায় তৎস্বদ্ধে কোন সন্দেহ 
নাই। ৃ্ ৪ 

আমরা অনেক সময়েই অনেক বিদেশীয় 

জুশিক্ষিত ব্যক্তির ভারতীয় কৃষির উপর আলো- 
চন! পাঠ করিয়াছি। অনেকগুলিই পাঠ করিয়া 

বোধ হয় যে তূংসমুদ্য়ের লেখকেব্। ভারতী 
কির অবস্থা আদৌ অবগত নহেন এবং অপর 



[এ 

88 নংখ্যা? 

কতকগুলি: লেখকগণের উত্ত" অবস্থা সমূহ মন্বন্ধে 
ব্ঞাল খাকিলেও তাহাদের পরামর্শ আদে কার্ধ্য- 
কর নয়। বিল্ত বিগত জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত 
'এগ্িকলচারল্ জর্শাল অব. ইঙিয়ায় ডাক্তার 
আ্যান যে "ভারতীয় ক্লষিতে উন্নতির প্রবর্তন” 
সামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে উপ্প- 
রোক্ত দুই শ্রেনীর দোষের ফোন প্রকারই লাই। 
'াত্রগর ম্যান ইতিপুর্ষে অনেক সময় ভারতবালী- 
“গখের সহিত সহদয়তাব পরিচয় দ্রিয়াছেন। তিনি 
'যে তাহার প্রবন্ধে বর্তমান কষিপ্রণালা প্রবর্তনের 
ঝুল দোষ গুলি দেখাইতে পারিয্লাছেন, তাহার অন্ত- 
'তম কারণ তীহণর এই সম্গয়ন্তা। ভারতবাসীবর 

স্বাব চত্রি বোধাতীত বন্দিয্। অনেক বড় বড় 
ইংরাজ উহার আলেচন। ছাড়িয়। দিয়াছেন। কিন্ত 
বাস্তবিক ভারভবাপী বোধাতীত (1115017111711)16) 

সহে। তারতবাসীকে সম্বয়তার চক্ষে দেখিলে 
খসনেক ঘোধাতীত বিষয় বোধগম্য হয়। অনেক 
আটল জিনিষ সরল হইয়া যাঁয়। 

ধাহার। ভারতীয় কৰবককে নেহাত রক্ষণশীল ও 
কুসংস্ক।রাচ্ছন বলিয়া! মনে করেন, তাহারা নিশ্তাস্তই 
ভ্রাস্ত। অপরাপর দেশের ন্তায় তাহান্দের উন্নতিব 
'আকাঙ্ষ। বথেষ্ট গ্রবল এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়। 
ও দেখাইয়া! দিতে পারিলে ভ্তাহার। উন্নত 
প্রথা অবলম্বন করিতে আফৌ পশ্চাৎপদ নথে। 
শকল্তু ভাবতীর কৃষকের প্রধান শক্র দাবিত্র্য। 
পর দেশের কৃষকের কিছু না কিছু সম্বল আছে। 
যদি কোন কারণে একটি নূতন প্রথা আশানুরূপ 
ফল প্রদান না করে, তাহ! হইলে অন্ত দেশীয় 
ক্কষক কেবলমাত্র কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্ত 
একেবারেই সম্বল'বিহীন ভাব়তীয় কৃষকের পক্ষে 

* (কোন নূতন প্রথায় নিম্ষলপ হওয়। মানে অনসন। 
সাহার মৃলধন উচ্চ সুদের হারে মহাজনের নিকট 
কজ্জ কঁর।, সুতরাং অরুতকার্ধয হইলে তাহাব 
চাল চুল! উভয়ই যাইবে । এই লমস্ত কারণে 
সে অ)গে স্বচক্ষে কোন উন্নত প্রথার উপকারিতা 
নিদ্ুলিরপে দেখিতে চায়, তাঁহার পর নিজের 
ক্ষেত্রে উহ] প্রবর্তনবিধয় বিবেচন1* করে। যখন 
€কেহ উন্নত “কবি প্রথা, প্রবর্তন করিতে কৃষককে 
ব্গুরোধ করেন, তধন তাহার ভাবিন্না দেখ! 

হত সস শির রর” গজ ক 

ভন, 

৩৩ ও 

কি উ্নতি স সমন্তা 1, ২৮১ 
সিউজ্ক* অএ 

৯৬ জত পাত শিল্চ চে শ "৬ আইডি - » ৩৭ হাসি সত রা তি 
আহক থে পু নব প্রথায় শতকরা! ১৭ গু৭ | ক্ষ 
বিশগণ ফলল বেণী হইলে চপিবে না। ককের 
দেনার সুদ এক এক মময় শতকর! ৭৫২. টাক! 

পর্য্যন্ত । সুতরাং উত্রত প্রথ।য়'ঞএত অধিক বগা 
কমল উতৎপ7দন হওয়। আবশ্কাক যে, তাহাতে উক্ত 
পরিমাণ আদ পোম্ধায় এবং তত্তিল এ প্রথ। অবলম্বনেন 
জন্য যে অধিক টাকা খর5 কবা আবশ্যক হবে, 
তাহাবও স্বর 'পোষায়। এতদ্বার। বোধ হয় যে, 

নব কৃষি-প্রথ। প্রবূর্তনের জন্য ছুঃটি জিনিষের 
মধ্যে একটি জিনিষ আবশ্বক-__হর উক্ত প্রথানুসারে 
উৎপার্দিত ফসলের পরিষাণ এন অধিক হইবে ফে 

উহ।র দ্বার! পূর্বোক্ত দেন! সদ সমেত পরিশোধ 
হইতে পারে, কিন্ব। ঘৌধ কারবার প্রভৃতির দ্বার! 
মূলধন এত সন্ত কর আবশ্যক 'ষে, কৃষকের! 
পামাগ্য হারে আবস্ককীয় যুলধন পাইতে পারে। 
ডাক্তার ম্য/নের এই সমস্ত কপ গুলি ঘে বিশেষ 
্ধপে সত্য তাহা ঘিনিই ভারতীয় রুবি সম্বগ্ধে 
সমান্য থরিমাগ চিস্ত। করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে 
পররিবেন। 

কি উন্নততর অভিব্যগ্র সমর্থকদিগের' প্রতি 
ডাক্তার ম্যানের এই উপদেশ ঘে তাহার| ষেন 
উন্নতিটি বাস্তবিক উন্নতি 'কিন। তাহ] পূর্বে ভাবিয়া 
দেখেন । আমর “কধকে এসখন্ধে অনেকবার 

আলোচন! করিয়াছি এবং দেখাইতে চেঞ্! 
করিয়াছি যে, গ্রই শ্রেবীর লোকবার। কবি উন্নতিতব 
পথ পরিষ্কৃত হওয়] দূরে থাকুক বরং অধিক কণ্ট- 
কত হইপ়& পড়ে। কারণ উর প্রথা বলিয়। 
কোন প্রথা কুষকের সমুখে ঘরে উপস্থিত করা 
যান্র এবং অবশেষে তাহা একবারেই মৃল্যহীন 
বলিয়া প্রস্থাণিত হয়, তাহ! হইলে প্রবর্তকের 
উপর ক্নধকের আন্থা থাক কোথায়? বখন 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাংশে সরকার হইতে 
আমেরিকান তুলার প্রবর্তন হয়, তখন অনেক 

ক্কষকেই আগ্রহের সহিত উক্ত তুগার চাঁধ করে। 
কিন্তু ঘখন সেই তুলার পরীক্ষা! নিশ্ষল হইল, তথন 
রুধক ভাবিল যে সন্্নকারী লোক গুপ। একনারেই 
বিবল্বুদ্ধিহীন। অগ্রপম্ঠাৎ ন। ভাবিয়া! লোককে 
কেবল ক্ষতিগ্রস্ত কর্টয়। 

ইহার পর আরও ভাঝ আবন* থে (কানে 



২৮২ 

যে প্রথায় ফল হইগাছে অন্যস্থানে সৈ প্রথায় ফল না 
হইতে-পারে। স্থানীয় অবস্থার উপর ফলাফল অনেক 
পরিমাণে নির্ভর করে|? সরকারা পরাক্ষা! পেরে 
ধাহ। ভ্রফল প্রসব করিয়াছে, তাহ] পরীক্ষ। ক্ষেত্রের 
বাহিরে হয়তঃ তেমন লাতকর হইবে না।' লোক 
বল ও ধন: বল সরকারের যেমন আছে, তাহ। 

সাধারণ কষকের থাকিতে পারে না। সেই জন্য 

তাহাকে অনেক সময় ধশিতে শুনা যায় যে, 
গভর্ণধেণ্ট ষেঁ প্রথা লাভঞ্জনক বলিয়া প্রচার 
করেন, তাহা কেবল গতর্ণমেন্টের পরাক্ষ। ক্ষেত্রেই 
"লাতজনক--উহার বাহিরে উক্ত প্রথ। হইতে লাভ 

হয় না। দৃ্ান্ত স্বরূপ লৌহ লাঙ্গলের বিধরপ্বলিতে 
পার] যায়।. উহাতে চাষ ভাল হয় এবং তঙ্টন্য 
ফসলও ভাল হয় স্তা কিন্ত, উহ্ত্র কোন একটি 
অংশ ভাাঙ্গয়। গেলে-তাঠা- আপ সারাইবখবর উপায় 

নাই। সরকার আবশ্ত নান! দুরস্থানে পাঠাইয়! 
সারাইতে পারেন কিন্ব। আনশ্রকীয় অংশসমূহ 
দ্বতন্ত্র, ভাবে অধিক পরিণাণে আনাইতে পারেন 
কিন্ত রুষক স্তা পারে না, সুতরাং মোটের মাথায় 
লৌহ*লঙ্গিলে তাহার লোকসান ভিন্ন, লাভ নাই। 
এইরূপ আধো দৃষ্টান্ত দেওয়। ষাইতে পারে। 
'এই সমস্ত কারণে কোন*রিশেষ স্থানের কূষকগণের 
কোন বিশেষ, প্রথা অবলম্বম্ী সম্বন্ধে কি কি 
'অস্তরায় তাহা দেখিয়। এবং পুর্ব হহতে তাহার 
ব্যবস্থা না করিয়া কোন প্রথ। অবলম্বন, . করিতে 

অনুরোধ কর। অনসঙগ্গত | . 

অনেক উপায়েই কৃষকের বিশ্বাবঞ্ভাজন হইতে 

পার] বায়। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি যে সমস্ত 
উপায় অবলঞ্চিত হইগ্রাছে তম্মধো বেসরকারি 

বগদেশে যে. কষি সমিতি ক্কাপন অন্যতম 1 
প্রাদেবিক রুবি সমিত্তি প্রতিঠিত হইয়াছে তাহ! 
অনেকেই জানেন।  উহান্বারা, কিন্ত 'াশান্লরূপ 
ফল পাওয়া যায় না । এ পর্বান্ত থাবতীর স্থানে 
কায সমিতি প্রতিষ্িঠ তইসধছে তঞ্নো মধ্য 
প্রদেশের ক সমি৬হ সর্জাপেশ্। অক কাধাকর 

হইয়াওছে। 'দ্কধি সামাতর জাদন্, সফ গ করিতে 

হইলে তিনটি বিবশে দৃষ্টি বাখ। আবু ৷ 
(0১) গন গাধারণ সাঙ্গ অথন| অসাক্ষাৎ 
ভাবে. কধি সা্মীত স্থাপনের ইচ্ছ। প্রকাশ না 

ক্কষক- চৈত্র, ১৩১৯৬ । [১*ম খণ্ড । 

করিলে কিম্বা কৃষি বিভাগ সমিতির কার্য স্ুচাক- 
রূপে পরিদর্শন করিতে সক্ষম না হইলে সমিতি 
স্থাপন করা আদে! উচিত নহে (২) কৃষক, কৃবি 
কার্যে সাক্ষাত তাবে সংনিষ্ ব্যক্তি ও. কৃষি 
বিতাগের উচ্চতর কন্ধচ্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ট সন্বন্ধ 
থাকা.আবস্টক (৩) বিশেষ বিশেষ সদগ্তের শয়ং 
বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার গ্রহণ কর). ও যথ। সময়ে 
সভায় উপস্থিত হইয়। সভার ও বিবরণী প্রকাশের 
কায নির্বাহিত কর। আব্শ্তক | 

কষি সমিতি স্থাপন ব্যতিরেকে বিশেষ বিশেষ 
স্থানে প্রদর্ণন ক্ষেত্র স্থাপন . করিয়। উক্ত স্থলে 

বিশেষ বিশেষ প্রথার উপকারিতা প্রদশিত হয়.। 
কিন্তু অনেক সময়ে. প্রদর্শন ক্ষেত্রের. কর্তারা 
নিকটস্থ কৃষকগনের সহিত বড়, একট মেশেন, না. 
এবং সাধারণ কৰক. অবলখ্িত প্রথা হইতে ক্মন্যতর 
প্রথা অবলম্বন করেন। প্রদর্শন-ক্ষেতেন পক্ষান্তরে 
উদ্দেষ্টা হওয়া] আবশ্তক. যে" অপরাপর " বিষয় 

সাপধারণ-কলষক-অবলম্বিত প্রথার শ্লহিত সমাল 
থ/কিয়। কোন বিশেষ প্রথার বিশেষ ফল-গ্রাপ্ত 
হওয়া যায়। তাহ] করিতে হইলে একজন 
কষ্ঞজীবা দ্বারাই প্রদর্শন ক্ষেত চালিত হওয়। 
আবশ্যক এবং প্রদর্শনের বিষয়ীভূত অব প্রথা 
বাতিরেকে অপরাপর. সমস্ত প্রথাই সাধারণ 

প্রচলিত প্রথার সহিত এক হওয়। প্রয়োজনীয় 
ফলতঃ প্রদর্শন কাঁধ্যই হউক অথবা সাধরণ ভাবে 
ক্লধকগণকে পরামর্শ দে ওয়ার. কার্ধ্যই হউক সকল 
প্রকার কার্সোই. কার্ধযভার প্রাণ কন্মুচারীগণের, 
মনে. রাখা উচিত যে. তাহার সাধারণেব্র এবং 

এমন কি. রষককুলেরও। তৃত্য। ইহাই . নিশ্বাস 
তাজন হইবার প্রকৃষ্ট উপাঁয়। 

আমরা পূর্বেই বপিয়াছি যে রুষকের কি কি 
বিষয়ে বাশুবিক অভাব গথবা অভিশোগ আছে 
তা প্রথমেধস্থির করিয়। তাহার পর উন্নতি বিধান 
কাধো হন্তক্ষেপ কর। উচিত। উবাই প্রথম কার্য্য 

এবং তার পর উক্ত অতাব অথবা অভিযোগের 
প্রতিবিধান দ্বিতায় কাধ্য। ডাক্তার ম্যান বলেন 
€ষ প্রদর্শনী লেণ। প্রভৃতি সবার! অনেক উপকার 
সাধিত হয় বটে কিন্তু প্রদর্শনী হইতে- পূর্যাতরায় 
কাধ্য লইতে হইলে কুষি বিভ।গের উচ্চতম 



টি মা 4 ঠা 

'কশচার্ দীপের হ্বার। কৃষি প্রর্শনী জব্যাদি প্রমিত 
'হওয়। আবশ্বাক ৷ ষে সমুদয়. ফসল কৃষকের নিজের 

ক্ষেত্রে জন্মান ঘায় ন। সেঞপ ফসল প্রদর্শন করিবার 
"কোন ' প্রয়োজনীয় তি" মাই। সংবাদপত্রে কাঁধ 

সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ, কৃষি সংধাদ সহ পুক্তিকাদি 
বিতরণ প্রভৃতি উপায়ে কুষিজ্ঞান অনেক, পরিমাণে 
পরিবাপ্ত হয়। কিন্তু সরলতাবে পুস্তিকার 
ববিধ্য়ীভূত তথ্য সমূহ বুঝাইয়া দিতে পারেন এপ 
“ব্যক্তিও বিতরণ স্থলে উপস্থিত না থাকিলে 
বিতরণের, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। 
' আমরা! বর্তমান প্রবন্ধে ডাক্তার ম্যানের 

প্রচারিত সমস্ত বন্তব্োরই সমালোচন। করিল । 
তিনি 
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ন61%০ ৮ অর্থাৎ যে কোন প্রথ্ণই অবলম্ষিত 

হউক নাকেন প্রকৃত উপায় কিন্ত মূলে একই 
প্রকার। কৃষকের প্রকৃত অন্নৃবিধ। নির্ণয়, উক্ত 

অন্ুবিধী দুর “করিবার সঠিক ও কার্য্যকর' প্রথা 
নির্ঘ(রণ এব্ং শাধারনের বিশ্বাঘ লাভ করা-_কোঁন 
পুর্ব নির্দিষ্ট কার্ধ্যে বিটেধ £ ভাবে প্রব্ত্ত হইবার 
আগে এই সমুদয় কর! ঠা | রি আাবস্তকায় 

পত্রাদি দ। 

তোমার পরীক্ষা কুধকের জভ|বের: উপর ও 

তাহার প্রবন্ধ উপসংহারে ব্লিয়াছেন 

২৮৩ 
রি, শম্প প১লল 

উদ্ধোগ ধার্ধা না (করিয়া যদি যথা রি সর 
সাধন কৃরার চেষ্টা করা :হয়' তাহা হইলে কেবলুই 
যে কার্য, নিক্ষল' হহবে' তাহা নহে অধিকৃত 
আপাততঃ ষে টুকু বিশ্বাব.লাত কর! হইয়াছে সে 
টুকৃও চলিয়া যাইবে এবং তবিষ্যতের কাধ্যকে 
আরও কঠিনতর করিয়] ভোগা হইবে । :কার্ষের 
আবনগ্কীয় স্বত্খল! হৃদয়গম কর, তোমার কল্পনায় 
কৃষকের যাহ। অভাব তাহা পুর করিতে না গিয়া 
তাহ! প্রকৃত অস্তাব দূর করিতে, টেষ্ট কর, 

তিষ্িত 

ই্উক ত|হ] হইণে সফলতা সময় সাপেক্ষ হইসে 
পরে" বটে কিন্তু অতীতের বনুদধূর্শ তা হইতে, 
যদি ভবিষ্যতর কোন আভাস পাওর। যায় তবৈ 
ভহাও লাভ ইন্ক। স্থির নিশ্চর ৷. .. 

| ডাক্তার ম[নের মত কৃষি বিভাগের অপরাপর 
কর্মমচারাগণ বর্দি এইরূপ সমিচীন তাবে প্রমোদিত 

রে কষে উন্নতি কাধো হস্তক্ষেপ করিতেন তাহ! 
ইলে এত দিনে ভারাতীয় কৃষি ধে. বাস্তবিক 

শি পথে অগ্রসর হইত তৎসহ্ধে কোন সন্দেহ 

নাই। আমরা আশা করি .রাষ্র মর্টলাকাজ্ছী 
সকল ব্যক্তিই ডাক্তার মানের এই প্রবন্ধ পাঠ- 
করিবেন। 

ব্রদি । 

গোমুত্র কি প্রকারে সার রূপে ব্যবহার 

করা যার? ও 

ও স্ীরামতারণ রায়, আস্কারবেলম1; বর্দাম/়ন । 
আমাদের দেশে গৌঁযুত্রের ব্যবহার অপেক্ষা 
নং অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।' গোমুত্র সঞ্চয় 
করিবার ব্যবস্থ। বড় (দখ। যায় না। যদি গোয়াল- 
ঘর পাকা হয় তবে গোমুত্র ও "গোয়াল ধব ধোয়। 
জল যুঃহাতে পরোনলো ঘবার। সারগর্তভে আসিয়। 
পড়ে তাহার ব্যবস্থা কর] কর্তব্য। 'সা্ধিগর্ভটিও 
বৌদ্র ও. বৃষ্টি হইতে বক্ষ! করিবার :জণ্ঠ তাহার 
উপর চাল, বাকোৰ রূপ আচ্ছাদন থাকা আবন্ঠনতে। 

গোয়াল ঘরের মেজে মাটির হইলে তাহাতে চোন। 



০. সপ ওপাশ শন প - পাপ ৮ শীল শি 
চপ ২ জি ৮ জল হা ছি বশ ই ছল স উপ জিত ছিল ত ছিত 

“বিয়া ফাইবার সপ্তাবদ। । সেই নি যেঁজেতে গু 
মৃত্তিকা ব। ছাই ছড়াইয়া রাখিতে হয়, মাঁটিতে চোন! 
গুধিয়া লইলে উহ সুরাইর। লইয়। সাঁরগর্তে ফেলিয়। 

 স্াখিতে হয়। চোঁন। পর্যযাণ্ড জলের সহিত মিশ্িিত 
করিয়া সহ বৃক্ষ লতাদিতে দেওয়া যায়। ] কৃঃ 

প্রহেমা্গচত্ত্র তরফদার, বেহালা, ২৪ পরগণ।। 

«. « ফসলে ছাই। 
অনেক ফসলে ছাই প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে 

ড্বং আমরা কচু প্রন্থতিতে পুর্বসংস্কারবশতঃ ছাই 
বাবহার করিয়া থাকি । ছাই বাবহারে ধে উপকার 
হয় তাহ! আম্মাদের ধারণা, কিন্ত কেন উপকার হয় 
জানিতে পারিছ্রো সুখী হইব। 

এ পপ জা আনি পজ। ৮ 

[ প্রতোক ফপলে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অন্ন 
শ পঠাস এই তিনটি পদ্দার্থ লতা, গল্সা্দি রসাকর্ষণ 
ধার। মৃক্তিক। হইতে আহার রূপে সংহহ করিয়া 
থাকে। কাষ্ঠ পুড়াইয়! ধে ছাই হয় সেই ছাই 
হইতে প্রধানত এবং সহঙ্গে পটাস পাওয়া যায়। 
আশানুরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রে পটাস 
দেওয়। অত্যন্ত আবগ্তক, এমন কি অন্ান্থ সার ক্ষেত্রে 
খথেষ্ট মাত্রায় থাকিলেও পটাগের অভাবে সেই 
সকল সার পুর্ণ মাত্রায় কাধ্য কিতে পারে না।] 

কঃ সঃ। এরিয়া 

প্রাদেশিক কবি নংবাদ । 

বঙ্গদেশে বত্তমান সময়ের শত ।-- 
২৬পে মাচ+১৯১* াল। কুচবিহার এবং পুণিয়া ও 
দারঞ্িলিগের স্থানে গানে নুবৃষ্টি হইয়াছে । বর্ধমান 
ও প্রেসিডেন্সি বিতাগেরু কোথাও কোাও সামন্ত 
বারিপাত হুইয়াছে। উল্পারণ, মজঃফরপুর, 
বাঙ্গেশ্বর ও আহুলেও সামান্ত বৃষ্টি হইয়াছে। 
খুীবাবাদ ও পুপিয়ায় এই কারিপাতের পর জমি 
কর্ষণ আরস্ত হইয়াছে। মৃরশাদাঝাদে এবং যশে|হরে 
আরও বৃষ্টির আবস্তক হইয়াছে। রবি খন 
আহরিত হইতেছে ও পরবস্তা ফসলের জন্ক্জমিতে 
নাঙ্গল গ্ওয়া চলিতেছে মুখাঁদারাদ অঞ্চলের 

* ক্কষক_ চৈত্র, ১৬১৬ 
শা ১০ সাপ শিস সপ, পপ 8১১4-১২৬৬ রী ০:০5 প্র 

বি ও হা উজ হজ ৮ ৪ কিছ কে এ হজ পে চু হি সা সি হা কদম এগ লী জিত ভা ০4 স্পা আত খন হি এ আর্ত উত শিপ ও ৫ ৬-- 

চে 

কাদি বিভাগে: শীলারষ্টিতে পনির গ্ষতি- 
কাঁরয়াছে। সর্বত্র রবিখন্দ তালরূপ জন্নিয়াছে। 
বর্দামান, খুলনা, গয়া, সার, চগ্পারণ, দ্বারবগ্ 
কটক, বালে:র, সম্বলপুর ও রশখচিততি মোট! 
চাউলের দর কিপিংত চড়িয়াছে কিন্তু হুগলি. পাটন।, 
হৃগের, ভাগলপুর, পালামাউ এবং শাওতাল- 

পরগণায় চাউলের দর কমিয়াছে। বর্ধমান, 
মেদলাপুর, নদীয়া, গয়া, চম্পারণ, ছারব্গ, মুঙের 
পুশিয়া, সাওতালপরগণা, সম্বলপুর, ছোটনাগপুর' 
বিভগ হইতে পশুরোগের কথ শুনা, যাইতেছে । 
সর্বত্রই এবৎসর পানীয় জল ও পণুখাদ্ প্রচুর 
আছে কেবল আঙ্গুলে এই স্ইয়েরই অত্তাব বোধ 
হইতেছে। 

পূরবঙ্গ ও আসাফ ।__বিগত ২৮শে মার্চ 
পর্বযস্ত আপার, বোগরা, এবং মৈমনসিংহের 
অধিকাংশ স্থানে শুরষ্টি হইয়াছে । শিবসাগরে 
ইতি মধ্যেই প্রায় ৫ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে । 
তথায় আশু ধান্য এবং পার্ট বোন! হইতেছে । 
টৈমস্তিক ধান্ঠের ও তাছুই ফসলের জন্য জমি চষ! 
হইতেছে। ক্ষেত হইতে তামাক আহরণ করা 
চলিতেছে । চা, ইক্ষু, তিসি, আলু ও তিল চাষের 
অবস্থ। ভাল । গম ও তামাকের অবস্থা মন নহে? 

মোট চাউলের চাম সাধান মাজ্জায় বাড়িয়াছে । 
কামরূপ ও ডাকা হইতে পশুরোগের কথা শুনা 

যাইতেছে । 

বঙ্গদেশ, প্রেদিডেন্সি বিভাগ ।-_ এখানেও 
অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্ত অধিকতাশ স্থানে 
বৃষ্টির অতাব অনুভূত হইতেছে । আশুধান্ত, পাটের 
জন্য জমি তৈয়ারি হইতেছে । *হৈমস্তিক ধানের 
জমিও চাঁষ হইতেছে। , 

সার-মংগ্রহ | 

রৃষ্টি-ৰিজ্ঞান। 
খনার বচন বলিয়া নঙগদেশে বহুসংখ্যক বচন 

প্রচালত আছে? এ সকল বচনগুলির ফে সকল 
গুলিই খনার বচন, তাহা বোধ হয় না.। খন! কে, 

তিনি কোন সময়ের জোক; এ সকল বচন তাহার 
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রচিত কি না? এ সকল পুরাতন্দের জালোচন। 
এ প্রবন্ধের উদ্গেপ্ত নহে । খনার বচন বা অন্ের 
বরচিত বচন গুলির মধ্যে যে গলি কৃষির অনুকুল 
সেগুলি কৃষকের পাঠক গণের জানা থাকিলে কৃষি 
বিষয়ে অনেক উপকার দশিতে পারে । বচনগুলি 
যে ভূয়োদর্শনের ফল, তদ্ঘিষয়ে সন্দেহ নাই। 

"আবাঢ় নবমী শুকল পাখ!। 
রি কি কর শ্বশ্তর লেখা জোখা॥ 

সকালে শুক, বিকালে বান। 
মধ্যে বর্ষে প্রচুর ধান ॥ 
যদ্দি বর্ষে সাটে, চাষীর গরু বিকায় হাটে। 
যদি বর্ষে যৃষল ধারে । 
সমুদেতে বগ। চরে ॥ 
যদ্দি বর্ষে ফণ। ফণ।। 

পর্বতে জন্মে কেলে মনা ॥ 

যদি বর্ষে রুণি-ঝুনি। 
শশ্তের ভারে কাপে মেদিনী ॥ 

আষাঢ় মাসের শুক্রপক্ষের নবমী কৃষকদিগের 
ক্ঁষি বিষয়ের শুভ দিন! এ দিনে হিন্দুর ভাবী 
শন্তের মঙ্গল কামনায় সুবুষ্টি হইবার জন্ঠ ইন্দ্রা্দি 
দ্বিকপালগণের তক্তির সহিত পুজা অর্চনা করিয়! 
থাকেন। এ দিনে হিন্দু কষকমাত্রেই লাঙ্গল ধরে 
না। তাহার এ দিনের বৃষ্টি দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির 
ও শন্তের শুভাশুত ফাল নির্ণয় করিয়া থাকে । 

গুর্ুপক্ষের আধাঢ়-নবমীর দিন সকালে (পূর্বাহে) 
বটি হইলে শুকা, অপরাহে রষ্টি হইলে বন্ঠ। এবং 
মধ্যে অর্থাৎ মধ্যাহে বর্ষণে প্রচুর পরিমাণে ধান্ 
জন্মিয়া থাকে । যে বংসব্ধু শুরুপক্ষের আবাঢ়- 
নবমীতে মুল ধারায় “বৃষ্টি হয়, সে বৎসর অনাবৃষ্টি 
জন্য ধান্তাি জন্মেনা। তজ্ভন্ত চাষার গরু হাটে 
বিরুয় হয় এবং অনাবৃষ্ি জন্ঠ সমুদ্দের সভায় জলা- 
শয়েও কম জল ব৷ জলশৃন্য থাকায় বক চন্লে বলিয়৷ 
উদ্ত হইয়াছে । যদি বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হয়, তবে 
সে বৎসর এত অধিক পরিমাণে ব্রষ্টি হয় ষে, 
পর্বতের ন্যায় উচ্চভূমিতেও কেলেমনা নামক 
ধা্য জন্মিয়া থাকে এবং এত 'অধিক স্পরিমাশে 
ধান্ত জন্মে যে, শস্টের তরে হ্িনী কম্পিত হয়। 

«* পাচ রবি সাসে পায়। , 

ধার। কিন্ত খরায় যায় 
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বৎসরের মধ্যে যে কোন এক মাসে যদি পাঁচটী 
রবিবার হয়, তবে সে বৎসর হর অতিবৃষ্টি কিন্ব। 
অনবৃষ্টি ঘটিয় খটিয়! থাকে । ৰ 

“ মধু মাসে, প্রথয দিবসে, 
হয় যেসেবার। 

রবি চোষে, মঙ্গল বর্ষে, 
দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার ॥ * 

সোষ, শুক্র, গুরুবার । 
পৃথিবী না সহে শশ্তের-ভাবর ॥ 

* পাঁচ শনি পায় মীনে। রী 
শকুনি মাংস ন। খায় দ্বণে রী 

যদি চৈজ্জ মান্চসর ১ল। রবিবার হয়, তবে তৎ- 

পরবর্তী বর্ষে অনাবষ্টি ঘটে । চচন্র মাসের প্রথষ 
দিবসে মঙ্গলবার হইলে, সে বৎসর স্ুবৃষ্টি' হইয়া) 
থাকে । বদি বুধবার হয়, তবে ছর্ডিক্ষ খঘটে। 
সোম, শুক্র, বৃহস্পতিবার হইলে, প্রচুর পরিমাশে 
শশ্য জন্মিয়া থাকে । চচত্র মাসের প্রথমঃদিরসে 
শনিবার হইলে, সে মাসে অবশ্তই পাঁচটী শনিবার 
হইবে, এরূপ হইলে সে বুংসর মড়ক উপস্থিত 
হইয়] বহুলোকে র বুত্যু ঘটিয়। থাকে । 

« ম্ধুষাসে ত্রয়োদশ দিনে যদি বয় শনি । 
সে বৎসর শগ্»হানি খন বলে গণি ॥” 
যদি €চত্র মাসের ১৩ই তারিখে শনিবার হয়, 

তাহ হইলে, ততৎ্পরব্তা স্বর্থে শশ্ত হানি হইয়? 
থাকে । রঃ 

“দিনে মেঘ রেতে তার।॥ * 
এই দেখবে শুথাস্থ ধারা ॥ 

দিনমানে মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া ব্রার্রিকালে আকাশ 
পরিফার থাকিয়। নক্ষত্র উঠিলে, বৃষ্টি হয় না। 

«* পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। 
প্রথম আবাট়ে অর্গরবে গাড় ॥ 
খন। বলে শুনহে স্বামী । | 
আশবণ ভ।দর ন্চাহিক পানি ॥” না 

যে বৎসরের পৌষ মাসে শীত কম হুইয়। গরম 
বোধ হুঁইবে, াপাঞ| বর্ষের বৈশাখ মাসে 
শীতান্ুতব হইবে এবং আধাঢ় মাসে অতিবৃ্ি হইয়। 
পুফরিণী আদি জলপুর্ণ হইয়। খায়। শ্রাবণ তান্্র 
মাসে অনাবৃষ্টি্ু ইয়া থাকে । 
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]. মেঘেই বুঝব জলের লেখ। ॥ 

কোদ।লে কুড়লে মেঘের গ।। 

এলোমেলো দিচ্ছে বা॥ ক 5 
ক্বককে বল বাধতে আল । 
আজ-ম। হয় ত, হবে কাজ ॥” 

খনা স্বীয় শ্বশ্তরকে সন্বোধম করিয়। বলিতেছেন, 

লেখা জোখার অর্থান্থিকাণনা করিবার আবশ্যকতা 
নাই। মেখ্দেখিলেই জলের, লক্ষণ বুঝিতে পার! 
যায়। যদ্দি কোদালে কুড়লে মেঘ *গদেখিতে 
পাওয়া যায় কিন্বা এলোমেলো বামু অর্থাৎ একবার 
পশ্চিমদিক দিয়) একবার উত্তরপ্তিক দিয়া একবার 
পুর্বদিক দিয়। বাঁছু- প্রবাহিত হইতেছে দেখিলেই 
বুঝিতে হইবে যে, শীগ্রই বৃষ্টি হইখে। স্৩ব্যাং 
এই ..সময়ে ক্লুষকের ভাল করিয়া আইল কাধিয়। 
রা[ধউচিত। কারণ আইল. বাধা ন। থলে, 
সম অল জমি হইতে বাহির হইয়। যাইখে। 

ক «ধন্য রাজ পুণ্য দেশ। 

ট.-- খপ্ধি বর্ষে ম্ঘের শেষ ॥” 

রাজ!র পুণ্যফলে রাজ্যমধ্যে স্ুবৃষ্টি হইয়া! প্রচুর 
পরিমাণে ফমু শশ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । পুরাণাদি 
হিন্দুশান্ত্র ইহার ভূরি ভূর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। যে রাঞার রাঞ্জ্ে প্রচুর ফল শস্য উৎপন্ন 
হয়, তিনি পুণাবান, স্থৃতরাঁং তিন্চিধন্য ! পুণ্যবান 
রাজার রাজ্যের অধিবাসীগণও পুগ্যবান হইয়া 
থাকেন। মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে, তৎপর- 
বক্তা বৎসরে প্রচুর পরিমাণে শশ্তাদি উৎপন্ন হইরা 
থাকে। মাঘ মাংসর . শেখে ভূমিকর্ষণ করিতে 

পারিলে, ভূমির মৃত্তিক! এও উদ্দর। হয় যে, বিন। 
সারেও এচুর ধান্যাদি শশ্ জাখয়। থাকে ৷ এ কারণ 
এ প্রদেশের কৃষকেরা “মাঘের মাটী, সোণ।র 
পাটী” কহিয়-থাঁকে! তদ্্তীত তিল, ইচ্ষু 
চাহ ফস্ল বপনের বিশে স্থবিধা হয়। 

টা তর খরুথর। - 
: টবশ্বাখে ঝড় পাথর । 

: জ্যেষ্ঠতে তার। ফুটে ।: 
& তখেঃজান্বে বর্ষ। বটে 4” 

"ফলত ১৩১৬। 
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রাত ফাষে শীত বে বোধ হইলে, চুন মাসে 
লি ও শিলাবৃষ্টি হইলে এবং জোষ্ঠ মাসে আকাশ 

পরিক্ষার থাকিলে অর্থাৎ মেঘ:্ষ্টি ন। হইলে, সে 

বৎসর, সুর্য হইয়। থাকে । 

” দুব শোভা, নিকট: জা । 
নিকট শোভা রসাতল ॥” 

চন্দ্রের চতুর্দিকে গোলাকার ভাবে, ইন্দ্রধন্থুর 
হ্যয় নানাবর্ণে রঞ্জিত যে ছায়। পড়েঃ সেই ছা; 
যদ্দি দূরবত্তী হয়, তবে শাত্ই জল হইয়া থাকে । 
আর সেই ছায়৷ যদি নিকটবত্তী হয়, তবে অনাৰৃষ্টি 
প্রযুক্ত ছুতিক্ষ হইবার সম্ভাবন।'। 

“পুবেতে উঠিল কাড়। 
ভাঙ্গা! ডোবা একাকার ।” 

বর্ষাকালে পুব্বদিকে ইন্দ্রধনু উদয় হইলে, 
 অতিবৃষ্ট হইয়। ভাঙ্গা ডোবা জলমগ্র হইয়া একাকার 
হহয়। যার । 

“ বৎসরের প্রথম ঈপ।নে বয় । 
সে বৎসর বর্ষা খনায় কয়॥” 

-* বিলে বায় ঈশানে। 
কাধে কোদাল নাচে ক্ষাণে ॥” 

বর্ষারস্তে ঈশান কোণ হইতে বানু প্রবাহিত 
হইলে ৩ প্রচুর বৃষ্টি হইয়া আবাদের উপযোগী হয়। 
ঈশান কফে!ণ হইতে একটু জোরে বায়ু বিলে 
নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়! থাকে । বধারস্তে ঈশ।ন কোণ 
হইতে বায়ু বহিলে, কষাণের। কোদাল কাধে করিয়। 
আইল বান্ধিবার জন্য আনর্দিভ মনে মাঠপ্ানে 
ধাবমান হয় । কারণ তাহারা জানে ঈশান কোণে 
বায় বহিলে নিশ্চয়ই এচুর বৃষ্টি হইবে তজ্জন্তই 
তাহারা আইল বাধিবার জন্য আনন্দিত মনে মাঠ- 
গানে ধাবমান হযু। গত সন ১৩১৪ সালের 
আষাঢ় মাসের প্রথমেই এ প্রদেশে ঈশান কোণ 
হইতে বায়ু বহিয়া এত এ হয় যে, মাঠ প্লাবিত 
হইয়াছিল। ' ২. &: 

*« পৌষের কুয়া আঘাচের ফল! 
দিন কু] ত দিন জহা। 

পৌষ মাসের থে দিন কুয়াঁসা হইবে, আধাঢ় 
মাসের সে দির্ন নিশ্চয়ই এচর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়। 
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থাকে। ইহা, আমরা পরীক্ষা রর বেত ছি। 

যত কুয়াস। হয়, ততদিন বৃষ্ঠ হইয়াথা়ে। . 

"শনির সাত. মঙ্গলের তিন। 

আর মকলের দিন দিন ॥” 

শনিবারে বৃষ্টি আরপ্ হইলে সাত দিন পরিয়! 
বৃষ্ট হইয়। থাকে, অর্থাৎ সপ্তাহ বাদল হয়। মন্গল- 
বারে বৃষ্ট আরও হইলে তিন দিন বাদল হয়। 
শনি মঙ্গলবার ব্যতীত. অন্যান্য রারে রি হইলে 
বাদল না হইয় সই দিন্ই বৃষ্টি হইয়া বন্ধ হইয়। 
যায়। | 

“বেঙ ডাকে ঘন ঘন। 
জল হবে নাঘ্ব জান ॥" 

স্ডেষদি ঘন ঘন ডাকে, তবে শস্রই বৃষ্টি হইয়া 
বর্ষ এস্ত হয়। 

' "ভাছুরে মেঘে বিপরীত বয়। 

সে দিন বই নিশ্চয়ই ॥" 

ভাদ্র মাসে যেদিকে মেঘের উদয়, ষদি তাহার 
বিপরীত দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত .হয়, তবে 
নিশ্চরই বৃষ্ট হইয়া থাকে । 

“শামুক যদ্ধি ধানগাছ বায়. 
বৃষ্টি তবে নিশ্চয় হয় ॥” 

শামুক যদি ধানগ|ছের গ! বহিয়' ৯ 
উঠিতে থাকে, তাহ হইকে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হহয় 
থাকে । ' ইহাও আমর পরীক্ষ। কপ্রিযা দেখিয়াছি 

“আধা শ্রাবণে পুবে বাও। 
হল তৃনে দিয়ে বাণিজ্যে যা'ও ।” 

আধাড়-শ্রাবণ মুল গ্রষ্টীর পরিমাণে রষটি হইয়। 
জমিতে, জল দীড়ান নিতান্ত আবগ্তক। আষাঢ় 
শ্রাবণ ম[সে পৃরিদিক দিয়া বাধু বহিলে, বৃষ্টি খুব 
কম হয় ।, মধ্যে মধ্যে এক একখানি মেঘ উঠিয়া 
সামান্য সামান্ত বৃষ্টি হইরা, উড়িয়! পশ্চিমদিকে 
চলিয়! যায়'। সে. মেঘের 'পত্িসরও খুব 'কম। 
অনেক সময়ে মাথার উপর দিয়া বৃষ্টি হইতে হইতে 
চলিয়া, যায়, কিন্তু উতয় পাখের”.আকাশু: পরিফার » 
থাকে।, প্পূর্বিক দিয়! বায়ু ঝুথিলে বৃষ্টি হয় বটে, 
কিন্ত সৈ বৃষ্টি: এত সামান্য পয, তাহাতে অনেক 
সময়ে ক্কবিকার্য্যের বিশেষ উপকার হয় লা। 

বিবিধ'সং বাদ ও সত্য ২৮৭ 

তক্ষন্য লাগল লতুিয় দা গা যাইবার উপদেশ 
দেওয়। হত য়াছে | 

“ভাদরে আশিনে পৃবে বাও। ও 
আল কেটে দিয়ে ঘরে যা; ॥৮ 

ভাদ্রমাসে পুর্ববদিক দিয়া বায়ু বহিলে অপেক্ষা- 
কত *পিণ বৃষ্টি হয় । ভাদ্র জামিন মাসে ধানের 

জমিতে প্রায়ই জল দাড়াইয়া থাকে। সেসময়ে 
অল্প গুল হষ্টলেও গ্রাঁমি জলপূর্ণ হইয়া থাকে? 
ভাত্র আ।খিনে পুর্মদিক দিয়া বায়ু বহিলে. নিশ্চয়ই, 
প্রায় বৃষ্ট হইয়। থাকে তজ্জন্ত আইল কাটিয়া 
দিয় বৃষ্টির জল বাঠির করিয়া দিলেও পোন ক্ষতি 

তয় না। বিশেষতঃ ভাদ্রমসে ধানের জমিতে অল্প 
জল থাক! বিশেধষ্আবগ্তক। ভাদ্র আশ্বিন মাসে 
পূর্বদিক *দিয়। বহিলে £প্রায়ই নিক্ষল'হয় না, 
গ্রচুব বৃষ্টি হয়। 

ীরাঁজনারায়ণ ধিশ্বাস। 

বিবিধ সংবাদ *ও মন্তব্য... 

শিল্পোন্নতি কল্পে প্রবাস।-_ গুনিছি “ই মে 

তারিখে মযুরঙঞ্জের মহারাণী কুচবিহারের মহারাজ 

ও মহারাণীর সহিত ইংলগ্ু যাত্রা করিবেন 

ময়ুবতঞ্জের মহারাজ জাপান ও এমেরকার প্রধান 

প্রধ(ন শিল্প'ক্ষেত্র সমূহ পরিদর্শনাস্তে ইংলগ্ডে পত্রী 

ও আন্মীয়গণের সহিত মিলিত হইবে । ময়ুরভঞ্জের 

মহারাঞঙজ একজন উদ্যোগী পুরুষ, সুধু আমোদ 

আহ্লাখের পন্য বিদেশ যাত্রার এচুর অর্থ ব্যয় না 

করিয়। যদি শিল্পোনতি "তাহার আস্তরিক কল্পনা 

হু তাহা হইলে তান বি তে হইবে। 

যু্ছজর দ্ুন্ট অশ্বপালন।--বিলধতের লমর-সচিব 

যুদ্ধের জন্য 'অশ্বরক্ষার ওক অভিনব উপায় বাহির 
করিয়াছেন। তিনি "সমৃদ্ধ ভদ্রলেটিংর গৃছে” 



সামরিক অস্থসকল বিনা মূল্যে রাখিতে প্রস্তুত 
আছেন। গৃহস্থকে অশ্বের পালন ভার গ্রহণ করিতে 

হইবে অর্থাৎ ঘোড়ার অধিকারী গবর্ণমেপ্ট 

খ/কিবেন, গৃহস্থ সে ঘোড়। লালন করিবে ও ব/বহার 

করিবে, তবে সরকারের প্রয়োজন হইলে তাহ। 
প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে গরহস্থের লাত 
করের টাকার 'ঘোড়া। কিনিত্ে হইল না! গবর্ণমেপ্টও 
অশ্বপালনে অব্যাহতি পাইলেন। হিতবাদী 
বলতৈছেন--“গৃহস্থের বাড়িতে ঘোড়া, মরিলে 

দায়ী হইর্বেকে রী 

ৰা গানের মা মাসিক কার্য । 
বৈশাখ মাস। 

সজীবাপান ।-_মাখন সীম, বব্ুবটি, লবিয়। 
প্রভৃতি,বীজ এই সময় বপন কর! উচিত। টেপারি 

কেহ কেহ ইতি পুর্ধেই বপন করিয়াছেন, কিন্ত 
টেপারি বীজ বলাইধার এখনও সময় যায় নাই। 
অস।, বিলাতি কুম$1, লাউ, স্কোয়াস ব। বিলাতী 

কচু, পাল। ঝিঙ্গা, পু*ই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক 

বীজ এখনও বপন কর। চলে। ' কিন্তু বৈশাখের 

প্রথম সথাহের মধ্যে এ সমস্ত বীঞ্ঘবপন কার্য 

শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। তুষ্ট, ধুন্দুল, 
চিচিঙ্গ। বীজ বৈশাখের শেষ পর্যাস্ত বসাইতে পার! 
ঘাযর। আগুবেগুনের চার। তৈয়ারী হইয়া! 

গিয়াছে । বৈশার্থ “মাসে ২১ ফিন একটু ভারি 
ব্ষ্টি হইলে উহ্া্িগকে বাঁজ-ক্ষেত্রে হইলে উঠা- 

ইয়। রোপণ করে। 

কৃবিক্ষেত্র ।-_-৫বশাখ মাপের শেষ ভাথে 

আউিসধান্ত, ধনিচা, অন্বহ্্র,পাট প্রভৃতি বীজ বপন 
কন্িতে হয়। গবাছি পুর থাঘ্ধের জক্কও এই' 
ময় রিজ্মাম।-ও গিনি খাস প্রভৃতি খাস বীজ বপন 
করিতে হইন়ে| [কত্ত বল! বাহুল্য বি হইয়। 

উস 

, কৃষক- চৈত্র, ১৬১৬ । 
সস সু মরসস্স্না পে সপপপ্প শ রিম পু শু ভে আআ শি 

৬৪৯৪, শত কীহত সপব ক তে এক সস ল্লকিলটিলল জন্ঞ্ত খ উ তি এন্ড ৫ এসি তে পি চা ৯৮ চন 

৮ 
ছিব কিতা, 861 বম 

* ঠান। উপ ৮ 

জমিতে “যো” হইলে তবেই ষ্ং সমস্ত আবাদ 

চলিতে পারে। ভুট্টা, জোযার প্রভৃতি বীজ 

বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত যদ্দি উত্ত 

কার্য শেষ না হইয়। থাকে, তবে বৈশাখের শেষ 

পর্য্স্ত বপন করা৷ চলিতে পারে । 

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চত্রের 

শেষে বা ঠবশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন 

কর! সম্ভব হয়, তাহ] হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে 

গাছ গুলি বড় হইয়া! তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার 

উপধুক্ত হইয়া! উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ- 
ইক্ষু বা অআকের টশাক বসাইবায় কার্য শেষ হুইয়] 

গিয়াছে । ইক্ষু ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে 

আবস্কক মত জল সেচন করিতে হইবে । ছুই শ্রেণী 

আকের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আকের 
গোড়ায় দিয়! গোড়া বাধিয়! ছবিতে হইবে । 

ফুল বাগান ।-_-বৈশাখ মাসে কুঞঝ্ককলি, আমা- 

রাস্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমাবান্থস্, কনভলভিউ- 

লাস, আইপোমিয়া, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্, 

জজ্জবতী, মাটিনিয়াভায়াগু।, মেরীগোল্ড, 
কুর্য্যমুখখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরস্ুমী 

ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুইফুলের 

ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই । উপযুক্ত 
পরিমাণে জল পাইলে অপরিধ্যাণ্ড ফুল ফুটিবে । 

ফলের বাগান ।-/মাম, লিচু, কাঠাল, জাম 

প্রভৃতি গাছে আবশ্তাক মত জল সেচন ও তাহাদের 

ফল রক্ষণাবেক্ষণ তিন্ন অন্য ফোন বিশেষ কাজ নাই। 

আনারস গাছখ্খলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়! 

তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও খ্ 
প্লাইলে ফলগুলি বড় হত্ব। : 

আদা, হলুদ, আটিচোক যদি ইতিপূর্যে বসাইয়া 

দেওয়া ন! হইয়া পাঞ্ষে তবে সেগুঁব বনাইতে আত 
কাববিলদ্ব কর। উচিত নহে। 

বট 

১৩১ বকা উ 



ক্যান ॥য়াবমূ। 
৯৩, অপার সারকলার রোড, কলিকাতা, 

শিয়ালদহ স্টেশনের পশ্চিম দিকে 

গেটের সম্মুখ | 

একোয়া-টাইকোটিস্ কন্। 
অন্্র অজীর্ণ, উদরাময়, গ্রছণী, স্থতিকা, পেট- 

ফাপা, পেট কামড়ান, শুলবেদনা, বুকজাল।, 
অয়োদগার, প্রভৃতি যাবতীয় পাকস্থলী সম্বন্ধীয় 
রোগের অত্যত্কষ্ট মহৌধধ। ৩ আউন্ন শিশি 
॥০ 'আনা; ডজন ৫॥০ টাক।। 

ক্লোৌরোডাইন | 
কলের] বা বিক্চিক। প্রভৃতি বধোগের আশ 

ফলপ্রদদ ওষধ। অদ্দ আঃ শশি 1%* আনা) 

ডজন ৩1০ টাকা 

সিরাপ অফ হাইপোফস্কাইট 
অফ লাইম | 

ক্ষয়কাশ,. বঝঙ্কাইটিস প্রভৃতি 

ফুসফুসের যাবতীয় পীড়ার অত্যুৎকুষ্ট ওষধ। 

সদ্দি, কাশি ও কফে ইহা বিশেষ উপকারা, 
৯ কুল, রুক্তাল্পতা, ক্লোধোসিস, গুক্রমেহ, স্াধবিক 
দৌন্বল্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ । ইহ 
সেবনে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
* আউন্দ শিশি ৯২ টাব17) ডজন ১০২ টাক]। 

' একাডাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড-কো3। 
ইহচম্যালেরিয়ার যহোপকারী ওষধ । পালা- 

জর, দবৌকালীনজর, ত্র্যহিক, চাত্র্ণক ও কম্পজ্বর, 
বিষম ও মজ্জাগত জ্বর এবং যে সব জ্বরে কুইনাইন 
সেবনে'কোন ফল হয় না, সব্বথ*ইহ। সম্যক ফল- 
প্রদ। 
তাহা?দগের এ্ক্ষে ইহাই একমাত্র উপায় ৷ ৬ আঃ 
শিশি ১২ টাকা; ডজন ৯১২ টাকা। 

বাজব্গা।, 

দরদ 

যেত ই ০১৭ শত শি চি উত টিন শো তে উরি তি নর মি একী রা কা রি 
এ লিখি তত ও দিত হই দশ তি শত - 

চিনি র্ রি তত কত ৩০২০ ১১৩তহ ২ 
শি ৪ বি টি তত 

নি রি ্ ৮, 

রি চ্ী 

ধাহার। -কুইনাইন 'ব্যবহার, করেন নি 

শিল্পকে, 
শী ভীগ ও বর্ধার অ[তিশযা হেতু" ভারতী | 

এল হাওয়।র সহিত বিষম সংগ্রাম করিতে হয় 1... ্ ৃ 

সৈই জন্য অতি শৈশব হইতে তাহাদের অস্থি: 

মজ্ম] গঠন ও পরিবদ্ধনের জন্ত কোন বলকারক... 
স্ ও আবশ্তক। »- 

হউভল্ উউক্লাভনশ্লল্ন " 

ওষধের সেই অস্থ মক্জা পোখণকারী বাজ 

আছে। *" * 

ইহা একটী' আদর্শ গষধধ। 

551 সেবনে অচিবে ফল পাওয়া যায়। 
.& 

ইট সকল ধধালয়ে পাও! 

যার়। 

স্কট এবং বাউনি লিমি- 

টেড.। টা, 
টা কেস... 

টিক 806 57518157928 
৮18) (৭65 787110--1185 ৪1 
»৮886 540 ০1 6286 ৎ 5001898 

52965685 ! $ 

প্রপ্ততকারক কেমিষ্টস্. 

প্লগুন, ইংলগ্ড |... 

1 জেলের ছবিযুক্ত এ মাকী দেখিয়া লইবেন । 



সি 

বাজ্যেশ্বরের প্রিয়? রা 
গুনির।_-তিণি' শেষ 

শক. 

দিতে পট 
চস নু কি টি, 

ফেনন! অনেক দেখিয়া , 
বু বিরান, যে মনের 'মত বিলাসতোগ "কেশরঞ্জন” 
ৃ কত রাজ্যেশ্বরের গৃহে লই আর কিছুই ন্মাই। 
কেশরগ্জনের প্রতিষ্ঠ আদর সন্ত্রম। জানিতে চু 
তি “আমাদের “কেশরঞ্জন-ডায়ারি দেখুন । ও 

-০্কসণম্অগুন্য টি 

, গৃহস্থের প্রিয়। 
“ষেহেতু শুপু মনোমদ গঙ্গে নয়-- চিত স্তাদত্রান্ত- 

কারী 'স্কুবাসে নয়, সব্ধবিধ শিরোরে।গে উহা মহো- 
শকারী'। বহার মণ্তিষ্ক আলোড়নে জীবিকা 
অঞ্জন করেন তাহাদের পক্ষে ই চিস্তাশীলতা 
বদ্ধিরূ, উপায় কেশ ব্বৃদধি করিতে, ও টাক 
নি্ারণে কেশবপ্তন অদ্বিতীয় ূ ও 

| ০ক্ম্পল্্রত্ন্ 

টা রী রমণীর প্রিয় । 
£*:*৫কত্বনা-_-কেশরঞ্জনে চিকুরদ।ম সিক্ত করিয়। 
'নমবনধ করিলে তাহার বৈচির্য বাড়ে। কেশ- 
বঞিনের: আুবাসসিভ্ফ অল্লীকাগুলি যখন বায়ুতাড়িত 
ইয়া, স্চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায়-- লোধ হয় যেন 
কষে তাহাতে পারিজাত- রেণু মাখাইয়। দিয়াছে। 
 সুল্যাদি--এক শিশি ১২ একু টাকা, ভাক- 

মাল, ও. প্যাকি 1/০ আন | 
বড় এক শিশি ও.*তিন টাকা । 

এ, এগার আন] । 

হণ তৈল থাক্ষে। ) 

প্রমেহবিন্দু। 
১২. আমাদের "প্রমেহবিন্দু” সব্দবিধ মেহঘটিত 
'রোগের অবার্থ মঘৌষধ। সাধারণের আঁ/সলক 
“করিবার জন্য অনেক দেশিয়] শুনিয়া, আমরা এই 
টঅধ্যরিলপ্রদ, আস্চমন্ত্রশক্তিসম্পন "প্রমেহবিন্দু” 
টজাবিফার করিয়াছি। একপুভাবে ওক্ধটার ম্্লী 
করণ, হইয়াছে ষে, প্রমেহের নৃতন ও পুর/ভন-.. 

নু বি, (মেডিক্যাল ডিল্লোনা প্রাপ্ত: প্যানটি 

আনগেজনাখ 

মাশুলাদি 
রি ইহাতে ছো শিশির চারি- 

হিলি ১০০ টিটি... রহ ৮৭ 

রি ও ই ্রখারকানে ইনু বন্ণা; বোর: বাটি মত আব,' হ্ষস্ণতুল ই মুহঃ প্রজাবের বেগ, সপৃ্য ও নিজগিত্রিত রঃ রি 2 খাতুনির্গম, ঘোবন-ন্থৃ- স্ভ. দোষজমিত, অপরিমিত_ 

এ. রি 

র্ অবস্থাতেই ইহারংব্যবহার চলিতে পরে | 

শুর্রদ্গয়,. দৌধ্ল্য, বিরো বুর্ণন, শুরুমেহ, মধুমেহ,। 
স্বগরবিকার, বছুধুত্র, মৃত্রক্চ্ছ, এবং সঞ্গাপেক্ষা ভয়া- 
নক ও "ওপসর্দিক মেহের” প্রতিকার-_ অব্যর্থ 
'প্রমেহবিন্দুর” দ্বারাই ঘটিয়া থাকে । শরীরকে 

ট বিষশৃন্ত ও নির্দোষ করিতে ইহা! অদ্বিতীয় । শত 
শত স্থলে, পরীক্ষ। করিয়া, ইহার প্রয়োগে আশা- 
তাঁত ফল পাইয়।ছি। 

একটী অনুরোধ ।---যদি আপনি কখন কুৎসিত 
গোপনীয় রোগে আক্রান্ত হন, বদি লজ্জার 
এই রোগের কথা পারিবারিক চিকিৎসককে ওশ 
আপনার পরিবারকেও বলিতে সঙ্কুচিত হন,--.. 
আপনার পিহস্ত বন্ধুকে ও এত দিয় জানিতে দিতে 
অনিচ্ছুক হন, পরিজনবর্গেকেও 'জানাইতে বাসনা 
না থাকে, অথচ নিনে।ষভাবে $ গোপনে অর্থাৎ 
কাহারও সন্দেহচক্ষে না পড়িয়) রোগমুক্ত হইতে 
ইচ্ছ। করেন, শবে রোগ এক]শবম[ত্রই অ.মাদের 
উপর বিছা করিয়া “প্রমেহ বন্দ” রব জন্য পঞ্র 
পিখুন,.- দেখিবেন,-কত সহজে, কত গোপনে. 
আপনার মনের মহ] ইডি রোগ আরাম 
হহয়। যাহবে। 

শুগ্যাদি।--এক শিশি এমৈহবিষ্দ ও এক 
কৌটা সেখনায় বটিকার মূল্য -১।০ দেড় টাকা। 
ডাক মানু ও পা।কিং1৮ সাত জ্ানা। 

অশোকারিস্ট। 
আমাদের অশোকারিঞ উদ্ভিজ্জউপাদানে প্রপ্তত। 
অন্শোকছাল হার প্রধান উপকরণ । কষ্টকর €& 
_দোষজনক পতুর সহজআব অশোকাপিষ্টের প্রধান 
কর্তব্য । এ সপ্থদ্ধে ইহা অমোঘ ও অবার্থ। ইহার 
শেবনে বাধক, রজং-নির্গম* অধিক রক্তঃআীব 
বা রক্ত প্রদর, এবং শ্বেতপ্রদর, উদরে বেদনা, 
শারারিক দৌব্বল্য ও গর্ভগ্রভণে, অক্ষমত। প্রতৃর্তি 
যাবতীয় স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া, জরায়ু পরি- 
শোধিত হয়! থাকে, এবং প্রসবান্তে ইহা সেবন 
করিলে ছুরাবোগ্য ভীষণ হাতিকা রোগে আক্রান্ত 
হইয়া অকালে খ্াণবিনাশের আশঙ্কা বিদুরত হয়। 

এক কোটার মুল্য .৯॥০ দেড় টাকা। 
ডকমাশ্ুল ও প্যাকিং ০:14 সাত আন] 

পা কস ৮ পশলা ৯ সনদ 

সপ শিশির 

কেমিক্যাল সোসাইটি, 'প্ডন সাঙ্দিক্যাল এভ, ূ 
অব কেমিক্যাল ইঞ্সই্ীর. সভ্য, 

সেনগুপ্ত কবিরাজের 
য় (5খধাল্য়, ১৮1১ ও. ১৯ নং পোয়ার-চিৎপুর রোড, কলিকাতা |.. 








